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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.
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. Веснянки : [експедиційні записи / підгот. текстів] М. Пилипчак ; Нац.
заслуж. акад. укр. нар. хор України ім. Григорія Верьовки. — Київ : Задруга, 2008. —
137, [3] с. : іл., схеми ; 27 см. — Бібліогр.: с. 137 (13 назв). — ISBN 978-966-432-013-6
(у паліт.). — [2019-027 Н].
2. Колядки і щедрівки : експедиційні записи / [упоряд., передм., транскрибування] М. Пилипчак ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М. Т. Рильського, Нац. заслуж. акад. укр. нар. хор України ім. Григорія
Верьовки. — Київ : Забєліна-Фільковська Т. С. і компанія "Київ. нот. ф-ка", 2017. —
171, [4] с. : іл. ; 27 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-2613-19-3 (у паліт.). — [2019-028 Н].
3. Народна вокальна творчість Львівщини : мелодії. [У 2 т.]. Т. 1 / збір і
транскрибування М. Мишанича ; [редкол.: Б. Луканюк (голова) та ін.] ; М-во
культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, Проблемна н.-д. лаб. муз.
етнології. — Львів : Галич-Прес, 2017. — 372, [1] с. : табл. ; 25 см. — Бібліогр. в
підрядк. прим. — Покажч.: с. 309—373. — 300 пр. — ISBN 978-617-7617-06-7. —
ISBN 978-617-7617-04-3 (т. 1) (у паліт.). — [2019-071 Н].
4. Народна вокальна творчість Львівщини : тексти. [У 2 т.]. Т. 2 / збір і
транскрибування М. Мишанича ; [редкол.: Б. Луканюк (голова) та ін.] ; М-во
культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, Проблемна н.-д. лаб. муз.
етнології. — Львів : Галич-Прес, 2017. — 421. ; 25 см. — 300 пр. — ISBN 978-6177617-06-7. — ISBN 978-617-7617-05-0 (т. 2) (у паліт.). — [2019-072 Н].
5. Народні пісні Вінниччини / [упоряд., вступ. ст. Єфремова Л. О.] ; НАН
України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського.
— Київ : Логос, 2019. — 679 с. : карти. ; 21 см. — (З колекції збирачів фольклору). —
На тит. арк.: Пам'яті Гната Трохимовича Танцюри (1901—1962). — Бібліогр. в
підрядк. прим. — Покажч.: с. 639—646, 657—679. — 100 пр. — ISBN 978-617-744682-7 (у паліт.). — [2019-123 Н].
6. Народні пісні сучасної Дніпропетровщини : Вип. 2. Петропавлівський район
[+ аудіодиск / упоряд.: Г. Пшенічкіна, А. Любимова ; збирачі: Г. Пшенічкіна та ін.] ;
Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки, Лаб. фольклору та етнографії. — Дніпро :
Ліра, 2019. — 160 с. : іл., портр. ; 25 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Покажч.:
с. 143—151. — Примірник без аудіодиска. — 100 пр. — ISBN 978-966-383-790-1
(заг.). — ISBN 978-966-981-232-2 (вип. 2) (у паліт.). — [2019-128 Н].
7. Пісні українського весілля : експедиц. записи Марії Пилипчак. [У 2 т.]. Т. 1.
— Київ : Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського,
2014. — 287 с. : іл., табл., портр. ; 27 см. — На звороті тит. арк.: НАН України, Ін-т
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Нац. заслуж.
акад. укр. нар. хор України ім. Г. Г. Верьовки. — Вид. коштом А. Бублика та ін. —
ISBN 978-966-02-7185-2. — ISBN 978-966-02-7185-2 (т. 1) (у паліт.). — [2019-035 Н].
8. Попович Т. Мамине перевесло : колядки, щедрівки, обрядові пісні та коломийки / Теодор Попович. — Ужгород : Рік-У, 2019. — 235 с. : іл., портр. ; 24 см. —
На звороті тит. арк.: До 75-річчя автора. — Бібліогр.: с. 227—230 (42 назви) та в
підрядк. прим. — 100 пр. — ISBN 978-617-7692-58-3. — [2019-176 Н].
9. Регіонально-жанрова антологія українського музичного фольклору. Т. 1.
Обрядовий музичний фольклор Середньої Наддніпрянщини / упоряд., вступ. ст., 5—25,
А. Іваницького ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського. — Київ : Вид-во ІМФЕ, 2016. — 359, [4] с. ; 30 см. — На
корінці тільки назва тому. — Бібліогр. у списку умов. скор.: с. 350—351, в тексті та в
підрядк. прим. вступ. ст. — Покажч.: с. 352—359. — ISBN 978-966-02-8091-5. —
ISBN 978-966-02-8092-2 (т. 1) (у паліт.). — [2019-171 Н].
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10. Регіонально-жанрова антологія українського музичного фольклору. Т. 2.
Народна інструментальна музика Середньої Наддніпрянщини / упоряд., вступ. ст.
М. Хая ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського. — Київ : Вид-во ІМФЕ, 2019. — 314, [3] с. : іл., портр. ; 30 см.
— На корінці тільки назва тому. — Бібліогр. у списку умов. скор.: с. 12, в тексті, в
кінці та в підрядк. прим. вступ. ст. — Покажч.: с. 312—314. — ISBN 978-966-028091-5. — ISBN 978-966-02-8528-6 (т. 2) (у паліт.). — [2019-172 Н].
11. Спів різдвяного циклу на Турківщині / збір матеріалу, аудіозапис, розшифровка текстів і упоряд. П. Зборовського ; муз. транскрипції Я. Зборовської ;
філолог К. Когут. — Стрий (Львів. обл.) : Укрпол, 2019. — 661, [2] с. : портр. ; 31 см.
— Назва паліт. та корінця: Спів різдвяного циклу свят на Турківщині. — Бібліогр. в
підрядк. прим. вступу. — ISBN 978-966-8955-79-2 (у паліт.). — [2019-147 Н].
12. Терещенко О. А. Чумацькі пісні передстепового Правобережжя / Олександр Терещенко ; Кропивниц. музей муз. культури ім. К. Шимановського, ПНДЛ
етномузикології НМАУ ім. П. І. Чайковського. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019.
— 183, [1] с. : табл., карта-схема, портр. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. —
1 000 пр. — ISBN 978-966-189-481-4 (у паліт.). — [2019-146 Н].
13. Цуй Цзянь Китайська Синьцзянська колекція музики меншин: музика гірського краю Тянь-Шань / Цуй Цзянь. — Дрогобич (Львів. обл.) : Коло, 2018. — 134,
[1] с. : портр. ; 29 см. — Назва обкл. парал. укр., китайс. — Частина тексту укр. —
Парал. тит. арк. китайс., англ. — Частина тексту парал. китайс., рос.; китайс., англ.
— 100 пр. — ISBN 978-617-642-381-2. — [2019-021 Н].
14. Шерстюк Т. А. На крилах пісень : укр. нар. пісні в оброб. для гуртового
співу. (Зошит 1. Календарно-обрядові пісні) / Т. Шерстюк ; Упр. культури і туризму
Харків. облдержадмін., Обл. навч.-метод. центр підвищ. кваліфікації працівників
культосвіт. закл. — Вінниця : Нова Кн., 2019. — 51 с. : іл., портр. ; 29 см. —
Бібліогр.: с. 51 (14 назв). — ISMN 979-0-707533-34-5. — [2019-031 Н].
15. Шерстюк Т. А. На крилах пісень : укр. нар. пісні в оброб. для гуртового
співу. Зошит 1. Календарно-обрядові пісні / Т. Шерстюк. — Харків : Факт, 2019. —
48 с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 48 (14 назв). — ISMN 979-0-707504-17-8. —
[2019-032 Н].
16. Cui Jian Minorities in Xinjiang: Chinese music genres. Concerts for Pipa :
monograph / Cui Jian. — Drohobych (Львів. обл.) : Коло, 2019. — 206 с. : portr. ; 30 см.
— Назва паліт. парал. китайс., англ. — Текст китайс. — 200 copies. — ISBN 978-617642-412-3. — [2019-046 Н].
17. Hou Xiaolin Research on the musical art Chinese national instruments : manual /
Hou Xiaolin. — Drohobych (Львів. обл.) : Коло, 2019. — 134 с. : portr. ; 30 см. — Назва
паліт. та текст парал. англ., китайс. — 150 copies. — ISBN 978-617-642-403-1 (in cov.). —
[2019-022 Н].

2 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ
2.1 Хори без інструментального супроводу
18. Долчук Р. О. Горить моє серце : вокал.-хор. твори / Роман Долчук ; упоряд.
Л. Шегда. — Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2018. — 79 с. ; 29 см. — Бібліогр. в
підрядк. прим. вступ. ст. — 300 пр. — ISBN 978-966-2343-53-3. — [2019-051 Н].
Зміст: Не потурай : "… за те, що шлях ще не пробитий..." / сл. В. Мальованого ;
Пісня борців : "За правду браття..." / сл. Л. Українки ; Реве та стогне : "… Дніпр
широкий..." / сл. Т. Шевченка ; Гей, піду я в ті зелені гори : "… де смереки
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гомонять..." / сл. Л. Українки ; Як ми зустрілися весною : "… ронили вишні білий
цвіт..." / сл. Д. Павличка ; Дівочий сон : "Живою казкою, теплом і ласкою..." /
сл. Д. Луценка ; Ой дівчино, чия ти? : "… Чи підеш ти гуляти?..." ; Мужик їде з поля :
"… воли поганяє..." ; Летів орел понад морем : "… тай став голосити..." ; Туман
яром : "… туман долиною..." ; Кажуть люди, що щаслива : "… я з того сміюся..." ;
Голубонько-дівчинонько моя : "… мій рожевий цвіт..." ; Стояла на колодці :
"… моргала я на хлопці..." ; Чогось мені чудно : "… чогось мені дивно..." ; Через
гори високії : "… через моря глибокії..." ; Із суботи на неділю : "… новина ся
стала..." ; А хто любить губи : "… а я печериці..." ; Ой, піду я до керниці : "… по
студену воду..." ; З тої гори високої : "… вітер повіває..." ; Ой нависли чорні хмари :
"… нависли..." ; Дала-с мене моя мати : "… за Дунай..." ; Там, на горі, крута межа :
"… там бистра тече вода..." ; Пішли женці в поле жати : "… тай забули серпи
взяти..." ; На городі сіно : "… низенько осіло..." ; Коби мені зранку : "… горілочки в
збанку..." ; Ой ти, дівчино : "… гарна і пишна..." ; Ой ти, дівчино чорнобривая :
"… чому ти ходиш засмученая..." ; А хто хоче Гандзю знати : "… прошу мене
запитати..." ; Козак коня напував : "… Дзюба воду брала..." ; Ой, там в поли
керниченька : "… коло неї травиченька..." ; Бувай ми здорова : "… ти дівчино
моя..." ; Зажурилась бідная удівонька : "… що не скошена, не згромаджена зелена
отавонька..." ; В глубокій долині : "… пас милий коня..." ; Черешень, черешень :
"… зелена..." ; Ой, піду я, піду : "… якбим ту не била..." ; На Цигелці :
"… цінтерія..." ; Кед-єм ішов през тот лес : "… през лес калиновий..." ; Пасло дівча
пави : "… на зеленій траві..." ; Кед-єм ішов од свой мілой : "… юж бив білий день..." ;
Ой, на горі дубина : "… дубина файна..." ; Пониже Залужа : "… там зацвіла ружа..." ;
Сидить пташок на черешні : "… ей обдзьобує..." ; Йду, їду я : "… та не марно..." ; Ой,
спала я на сєнє : "… снило ми ся..." ; У зеленім гаю : "… пташечки співають...". —
Рожков Ю. Запорозька похідна : "У похід далекий сурми..." / сл. С. Литвина. —
Лопатинський Я. Зелений гай, пахуче поле : "… в тюрмі приснилося..." /
сл. П. Грабовського. — Воробкевич С. І широкую долину : "… і високую
могилу..." / сл. Т. Шевченка ; Утоптала стежечку : "… через яр...". — Гайдамака П.
Горить моє серце : "… його запалила..." / сл. Л. Українки.
19. Іваник Н. М. Всенічна : навч. посіб. для студентів вищ. та серед. мистец.
навч. закл. / Наталія Іваник ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Ін-т мистецтв, Каф. хор.
диригування, Укр. православ. церква (Православ. церква України), Рівнен. єпархія.
— Рівне : Лапсюк В. А., 2019. — 118 с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 117
(18 назв). — 300 пр. — ISBN 978-617-7058-70-9. — [2019-181 Н].
20. Колядки та щедрівки : партитура для мішаного та однорід. хорів : [для
спіл. виконання на ХХ Різдвяному фестивалі "Велика коляда", Львів, 7—20 січ.
2019 р. / упоряд.: В. Чучман та ін.]. — Львів : Колір-ПРО, 2019. — 34, [1] с. ; 30 см.
— ISMN 979-0-9007121-4-1. — [2019-054 Н].
Зміст: Барвінський В. Бог Предвічний : "… народився..." ; Жала Гануся
шовкову траву : "… по зорі, гей..." ; На небі зірка : "… ясна засяла..." ; Небо і земля :
"… нині торжествують..." ; Не плач, Рахіле! : "… Глянь діти цілі..." ; Що то за
предиво : "… в світі новина...". — Тарасюк Я. Народився Бог на сіні : "… в
Вифлеємі днесь...". — Грубер Ф. Свята ніч : "… тиха ніч..." / арнж. В. Собко. —
Арбузова-Родич А. Спи Ісусе, спи : "… спатоньки ходи...". — Козаренко О. Стоїт
царю : "… на синим морю..." ; Ой лелія, лелія : "… породила Діва Сина..." ; Ой з-за
горочки : "… з-за калиночки...". — Антків Ю. В Вифлеємі новина : "… Діва Сина
родила...".
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21. Краю мій : з репертуару хору студентів заоч. форми навчання (2015—
2017) : навч.-метод. посіб. / [упоряд.: Гушоватий П., Тимик К.] ; Дрогобиц. держ.
пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. методики муз. виховання і диригування. —
Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2018. — 179 с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр. в
підрядк. прим. вступ. ст. та в тексті. — 300 пр. — ISBN 978-617-7624-31-7. — [2019010 Н].
Зміст: Бах Й. С. Арія : із нотного зошита Анни Магдалени Бах / перекл. для
хору В. Вахрамєєва — Бізе Ж. Agnus Dei : "… guitoilis peccata..." / перекл. для хору
А. Волгуснова. — Guidi P. Maria Mater Gratia : "Maria, Maria..." / aranz.
A. Zupkauskicac. — Гершвін Дж. Lullaby : колискова Клари з опери "Поргі та Бесс" :
"Summer time..." / сл. Дж. Боза Хейуорда, А. Гершвіна. — Гамільтон Д. Ave Maria :
"… gratia plena...". — Кюї Ц. Гроза : "Из-за гор и леса туча грозовая..." /
сл. І. Білоусова, перекл. А. Кожевникова. — Вербицький М. Пасхальна кантата :
"Радуйся людіє..." / аранж. Ю. Антківа. — Барнич Я. У перетику : "… ходила по
оріхи..." / сл. Т. Шевченка. — Главач В. Утоптала стежечку : "… через яр..." /
сл. Т. Шевченка. — Стельмащук С. Мені тринадцятий минало : "… я пас ягнята за
селом..." / сл. Т. Шевченка. — Дерев'янко Б. Ой закувала сива зозуленька : "… в лісі
на дубочку...". — Сльота І. Чарівна лілея : "У маю над землею..." / сл. І. Бердника,
муз. ред. П. Голінатого, фп. супр. Т. Козій. — Ластовецький М. Горить моє серце :
"… його запалила гаряча іскра..." / сл. Лесі Українки ; Не співайте мені сеї пісні :
"… не співайте..." / сл. Лесі Українки. — Антонішак З. Краю мій : "Про що віками
гомонять Карпати..." / сл. І. Сеник. — Палестрина Дж. O bone jesu : "… misserere...".
— Гуно Ш. O salutaris hostia : "… cluse caeli..." / перекл. для міш. хору В. Гущака. —
Гендель Ф. Messian: 44. Hallelujah (Алилуя) : "… Alleluja...". — Россіні Дж. Stabat
Mater : "… dolorosa...". — Кодай З. Stabat Mater : "… dolorosa...". — Франк Ц. Pamis
angelicus : "… it panis hominum...". — Бортнянський Д. Під твою милість : "… прибігаєм, Богородице...". — Кос-Анатольський А. Чотири воли пасу я : "… у зеленому
гайочку...". — Авдієвський А. Діброво зелена : "… озовись до мене...". — Лисенко М.
Боже великий, єдиний : "… нам Україну храни..." / сл. О. Кониського.
22. Музыка сердца = Музика серця = Music from the heart : сб. христиан.
песен / [под ред. Б. Рыбински, С. Хейса]. — Киев : ВБФ "Восточноевроп. гуманитар.
миссия", 2019. — 254 с. ; 21 см. — Загл. обл. парал. рус., англ. — Часть текста парал.
рус., англ. ; рус., укр., англ. — Указ. песен на рус., укр., англ. яз.: с. 247—253. —
4 000 экз. — ISMN 979-0-9007073-0-7. — [2019-024 Н]
23. Пісні українських повстанців [1940—1960 років] : для дит. та юнац. хору на
три і чотири голоси / [вибір пісень, оброб. та аранж. Ю. Антківа ; упоряд.
Ю. Антківа, Г. Дем'яна ; передм. і прим. Г. Дем'яна] ; М-во молоді та спорту України,
Громад. орг. "Сурми звитяги". — Вид. 2-ге, перероб. — Львів : Сполом, 2018. —
143 с. : іл., портр. ; 21 см. — В рамках проекту "Дитячо-юнацький фестиваль
мистецтв "Сурми звитяги". — Бібліогр. в прим.: с. 132—138 та в підрядк.
прим. передм. — ISBN 978-966-919-427-5. — [2019-003 Н].
Зміст: Вербицький М. Отче наш : "… ти що єси на небесах..." / арнж.
Ю. Антківа ; Ще не вмерла Україна : "… ні слава ні воля..." / сл. П. Чубинського. —
Лисенко М. Боже великий, єдиний : "… нам Україну храни..." / сл. О. Кониського.
— Антків Ю. Зродились ми великої години : "… з пожеж війни і полум'я вогнів..." /
сл. О. Бабія ; Ой там далеко на Волині : "… де народилася УПА..." / сл. М. Галичка ;
Гей повстанці українські : "… як це вам здається..." ; Ой чарівні ночі майовії :
"… і суворі партизанські дні..." ; Там за лісом сонечко зіходить : "… зеленіє там
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трава..." ; Лав наших залізних : "… нічим не здолати..." / сл. П. Гетьманця ; Віють
вітри, віють, повівають ; "… по ланах широких..." ; Повстанський стяг : "… наш
лопотить..." ; Слава і честь вам, борці за свободу : "… вої ідеї святої..." ; Гей, готуйте
хлопці зброю : "… вирушаємо до бою..." ; Гей, степами : "… темними ярами..." ; Вже
досить мук : "… каторги і знущання..." ; Заграви блеском : "… наш стяг сіяє..." ;
Збудись, могутня Україно : "… козацький краю..." ; Збудись, Україно, повстань :
"… Весну зустрінути устань..." ; Вставаймо, вставаймо! : "… Нас кличе сурма..." ;
Геть вороги з України : "… Геть із широких степів..." ; Гей, гей! Із-за гори військо
наступає : "… Трублять труби..." ; Ішли ми до бою темними лісами : "… ішли
визволяти рідний край..." ; Крізь хмари : "… крізь бурі..." ; Гей, готуйтесь,
партизани : "… заки сонце не зайшло..." ; Прийшла вістка до села : "… Гей-я-гей..." ;
Крізь ліси дорога : "… простяглася в путь..." ; Вже вечір вечоріє : "… повстанське
серце б'є..." ; Ллється пісня буревісна : "… по Лемківщині кругом..." ; Там у горах, у
Карпатах : "… у ярах..." ; Світить місяць понад темним лісом : "… буйний вітер
кругом завива..." ; Ми сотня лемківська завзята : "… що в боях зродилась..." /
сл. С. Стебельського ; Співай, шуми, зелений боре : "… гукайте громи весняні..." ; Із
гір Карпат лунає пісня волі : "… під жовто-синім прапором свободи..." ; Без рідної
буди : "… нам звірі не люди..." ; Не страшна є нам атака : "… як є з нами наш
Бурлака..." ; І знову заграли сталевії сурми : "… і знову зітхає дівча..." ; Там попід
лісом, темним бором : "… повстанці наші йдуть..." ; Осінні квіти вже зісхли :
"… зморожені вітрами..." ; Живи Україно, свобідним життям : "на щастя народу, на
смерть ворогам..." ; Чи то буря, чи то грім : "… чи гуде хмаролім..." / сл. Б. Лепкого ;
Ми йдем у бій : "… земля дрожить..." / сл. Р. Купчинського ; Ви хлопці, молодці :
"… сідайте на коней..." / сл. С. Руданського ; Гей, там на горі : "… січ іде..." ; Хто
живий, уставай : "… плуг на меч прокувай..." ; Подай дівчина ручку на прощання :
"… може останній вже раз..." ; Грають сурми, грають : "… юнаків скликають..." ;
Гей, хлопці, в коло : "… станьмо..." ; Гей же до зброї : "… браття за волю..." ;
Єднаймось, брати-галичани : "… не час на роздори, не час..." ; Черемоше, брате :
"… ріднесенький..." ; Нас питають, якого ми роду : "… і для кого кладемо шляхи..." ;
Вже весна воскресла, трави зеленіють : "… там на Закарпатті..." ; Ох, як люблю ті
наші гори : "Ох, як люблю, ох як люблю..." ; Їхали повстанці з поля : "… така вже
повстанська доля..." ; Зголосився комар до повстанців : "… Гей, щоб кусати..." ;
У горах Карпатах : "… почулась новина..." ; Як настала доля чорна : "… та доля
чорна..." ; Вислав Сталін свої діти : "… на Західні землі...". — Марченко А. Ми
зродились із крови народу : марш ОУН : "… колисала нас грізна тюрма..." /
сл. А. Марченка ; Ми, українські партизани : "… рушаєм лавами у бій...". — Халупа М.
Ми партизани : "… лицарі Вкраїни..." / сл. Р. Різака. — Болеківський-Боян П. Ми
українські революціонери : "… ми рідні друзі..." / сл. П. Болеківського-Бояна. —
Купчинський Р. Машерують вже повстанці : "… як колись ішли стрільці..." /
сл. Р. Купчинського ; Чи то грім гримить : "… чи вода шумить..." ; Від тихого Дону
до верхів Карпат : "… одна нероздільна родина...". — Лепкий Л. Ми йдем вперед :
"… над нами вітер віє..." / сл. Л. Лепкого. — Витвицький В. Зірвалася хуртовина :
"… топче збіжжя на лану..." / сл. В. Витвицького. — Крушельницький Т. Гей-гу,
гей-га — таке-то в нас життя : "… наплечняки готові..." / сл. Т. Крушельницького. —
Голяш С. А хто хоче воювати : "… до УПА нехай іде..." / сл. С. Голяша.
24. Служба Божа для мішаного хору / [упоряд., ред., гармоніз. Семчишин В. Ф.]. —
Вид. 2-ге, допов. і перероб. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2019. — 123 с. ;
29 см. — ISMN 979-0-707534-23-6. — [2019-061 Н].
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Зміст: Кишакевич Й. Перший антифон недільний ; Другий антифон ; Третій
антифон ; Пливи світами. — Гнатишин А. Перший псалом зображальний ; Святий
Боже ; Благословен, хто йде в ім'я Господнє ; На архієрейській службі Божій ; Ми
виділи світло істини. — Супрун С. Трисвятеє. — Кошиць О. Ви, що в Хреста
хрестилися. — Хременко С. Алилуя. — Січинський Д. Алилуя. — Бортнянський Д.
Херувимська пісня ; Щоб і Царя ; Многая літа ; Ісполла. — Вербицький М. Отця і
Сина ; Антифора ; Свят, свят, свят ; Тебе оспівуємо ; Достойно ; Отче наш. —
Леонтович М. Отче наш ; Єдин Свят. — Стех В. Зробіть му місце. — Ведель А.
Нехай сповняться. — Лисенко М. Боже великий єдиний : "… нам Україну храни..." /
сл. О. Кониського, аранж. О. Кошиця. — Біликовський І. Многая літа.
25. Стрілецькі пісні : для чоловічого та мішаного хорів / [упоряд., передм.:
В. Пасічник, В. Сивохіп] ; Львів. нац. філармонія, Львів. нац. наук. б-ка України
ім. В. Стефаника. — Львів : Простір-М, 2018. — 118, [1] с. : портр. ; 29 см. —
Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — Вид. в межах наук. проекту "Український
видавничий рух ХХ століття: соціокомунікативний вимір" за бюджет. програмою
"Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень". — 500 пр. —
ISBN 978-617-7501-79-3. — [2019-038 Н].
Зміст: Барвінський В. Ой любив та кохав : "… собі дівчину мав..." ; Колись,
дівчино мила : "… а був це чудний час..." / сл. Л. Лепкого ; Ой там при долині :
"… гарматами зритій..." / сл. Р. Купчинського. — Гайворонський М. За рідний
край : "… за нарід свій..." / сл. Р. Купчинського ; Йде січове військо : "… та співає
стиха..." / сл. М. Гайворонського ; Нема в світі : "… кращих хлопців..." / сл. Ю. Назарака ; Ой нагнувся дуб високий : "… понад став..." / сл. М. Голубця ; Сповнилась
міра : "… кров братів..." / сл. П. Карманського ; Хлопці, алярм! : "… гей ставайте..." /
сл. Ю. Назарака. — Колесса М. Бистра вода : "… беріжечки зносить..." ; Бо війна
війною : "… вісьта-вйо..." / сл., мел. Л. Лепкого ; Готуй мені збрую : "… готуй мені
коня..." / сл., мел. Р. Купчинського ; Журавлі : "Видиш, брате мій..." / сл. Б. Лепкого ;
За твої, дівчино : "… личенька пишні..." / сл., мел. Р. Купчинського ; Коби скорше з
гір Карпатських : "… з'їхати в долину..." / сл., мел. Л. Лепкого ; Ми йдемо в бій :
"… по згарищах руїни..." / сл. Р. Купчинського ; Ой з-за гори : "… чорна хмара
встала..." ; Ой їхав я коло млина : "… вийшла дівка, як калина..." ; Пиймо, друзі :
"… грай музико..." ; Пісня підхорунжих : "Щоб гідно звеличити заслуженців тих
славу..." ; Бистра вода : "… бережечки ломить..." ; Бо війна війною : "… вісьтавйо..." / сл., мел. Л. Лепкого ; Гей, видно село : "… широке село..." / сл. мел.
Л. Лепкого ; Накрила нічка : "… та й тихесенько..." / сл. мел. Р. Купчинського ; Ой,
чого ти зажурився : "… стрільче молодий..." / сл. мел. Р. Купчинського. — Кудрик Б.
Гимн коша : "За сімома десь горами..." / сл. А. Лотоцького, мел. А. Баландюка ;
Група схід : "Від Сяну, аж до гір Кавказу..."; Заквітчали дівчатонька : "… стрільцеви
могилу..." / сл., мел. Р. Купчинського ; Маєва нічка : "… леготом дише..." / сл., мел.
Л. Лепкого. — Леонтович М. Зажурились галичанки : "… через тую зміну..." / сл.,
мел. Р. Купчинського. — Лисько З. Вдаряй мечем : "… вдаряй..." / сл. мел.
Р. Купчинського ; Гей, там, у полі : "… високая могила..." ; Коло млина яворина :
"… зацвила калина..." ; Летіла куля : "… понад гору..." ; Мав я раз дівчиноньку :
"… чепурненьку..." ; Ми йдем вперед : "… над нами вітер віє..." / сл. мел. Л. Лепкого ; Не сміє бути в нас страху : "… ні жадної тривоги..." / сл. мел. Р. Купчинського ;
Ой впав стрілець : "… у край зруба..." / сл., мел. М. Гайворонського ; Ой у лузі
червона калина : "… похилилася..." ; Питається вітер : "… смерті..." / сл. Ю. Шкумедяка, мел. М. Гайворонського ; Поспішають галичани : "… піт їм очі виїв..." ;
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Слава, слава, отамане : "… гей, ти батьку наш..." / сл. Ю. Назарака, мел. М. Гайворонського ; Як я браття, раз сконаю : "… занесіть мене, де я знаю..." / сл. Ю. Фендьковича ; І снилося... : "… з ночі дівчині..." / сл., мел. Л. Лепкого ; Із-за гори високої :
"… вітер повіває..." ; Ірчик : "Чи є в світі краща зірка..." / сл., мел. Р. Купчинського ;
Кладочка : "… кладочка вузесенька..." / сл. Б. Лепкого, мел. Л. Лепкого ; Ой, казала
мати : "… та не банувати..." / сл., мел. М. Гайворонського ; Ой у полі верба : "… під
вербою вода..." ; Ой, у полі нивка : "… росте стебелинка..." ; Ой, шумить, шумить :
"… та дібровонька..." / сл., мел. Р. Купчинського ; Як з Бережан до кадри :
"… січовики манджали..." / сл., мел. Р. Купчинського. — Людкевич С. Їхав
стрілець : "… на війноньку...". — Нижанківський Н. Казала дівчина : "… казала..." /
сл., мел. Л. Лепкого ; Ми сміло в бій підем : "… за Україну..." ; Ой зацвила черемха :
"… зацвила ярим цвітом..." / сл. Р. Купчинського ; Пише стара мати : "… пише
приїжджати..." / сл. Р. Купчинського ; Хай живе : "… великий Комтур наш..." ;
Засумуй, трембіто : "… та й по всьому світу..." ; Човник хитається : "… серед
води..." / сл., мел. Р. Купчинського ; Як стрільці йшли з України : "… то сльози
тремтіли в очах...". — Рудницький А. Гей там у Вільхівці : "… там дівчина жиє...".
26. Хорові твори a cappella. Ренесанс. Бароко : навч.-метод. посіб. Ч. 1 /
[упоряд.:] І. В. Регуліч [та ін.] ; Волин. облдержадмін., Упр. освіти, науки та молоді,
Луц. пед. коледж. — Луцьк : Терен, 2019. — 55 с. ; 30 см. — Частина тексту латин.
— Бібліогр.: с. 55 (27 назв). — 100 пр. — ISMN 979-0-9007085-8-8. — [2019-169 Н].
Зміст: Ландіні Ф. Angelica bilta : "… venut'ein..." ; Ecco la primavera : "… che'l
cor...". — Дюфе Г. Anima mea liquefacta est : "… Anima..." ; Gloria in exelsis deo :
"Et in terra..." ; Депре Ж. Ave vera virginitis : "… immaculata..." ; Incarnatus :
"Et incarnatus est...". — Віллаерт А. O dolce vita mia : "… о dolce..." ; O bene mio :
"… fafamm'uno..." ; Regina caeli laitare : "… Alleluia..." ; Габріелі А. Alleluia :
"… Alleluia...". — La violetta : "… Chinsu...". — Палестрина Дж. Adoramus te Christe :
"… et henedicimus..." ; Esurientes : "… in plevit..." ; Лассо О. Adoramus te :
"… christe..." ; Agimus tibi gratias : "… Rexommi...". — Беккі О. Leva la man di qui :
"… vezzosa...". — Сотто Ф. Nell'apparir del sempritemo Sole : "… Che a mezzanotte...".
— Монтеверді К. Canzonette № 2 : "Canzonette d'amo..." ; Son questi i crespi crini :
"… e questo...". — Лотті А. Ecce panis angelorum : "… factus..." ; Vere languores
nostros : "… vere...". — Мартіні Дж. Requiem aeternam : "… dona eis..." : In monte
Oliveti : "… oravit...". — Дилецький М. Єдинородний сине : "Слава Отцу і Сину..." ;
Херувимська пісня : "Іже херувими...".
27. Яковчук О. М. Українські народні пісні Закарпаття для мішаного хору без
супроводу. [Т. 6 : для міш. хору без супроводу] / в оброб. Олександра Яковчука ;
[муз. ред. Н. Яковчук]. — Київ : Фоліант, 2018. — 287 с. ; 30 см. — ISMN 979-09007128-4-4. — [2019-090 Н].

2.1.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
28. Вифлеємське славослів'я : різдвяні пісні для мішаного хору : [у 3 ч.]. Ч. 1 /
[упоряд., аранж., ред., пер. Л. Денисюк]. — Київ : Фенікс, 2019. — 99, [1] с. ; 30 см. —
У надзаг.: Christmas songs. — 500 пр. — ISMN 979-0-9007-146-3-3. — [2019-007 Н].
Зміст: Larson L. Велика радість : "Велику радість звіщаю я вам...". — Gabor L.
Вифлеємське словослів'я : "Слава Богу в небі...". — Kenton L. A. Вінок різдвяних
пісень : "Земле радій, Христос прийшов...". — Harlan K. Ггосподь творіння — мій
отець : "Боже. Ти сонце...". — Duwson L. W. Діва народила : "… Діва народила...". —
Besig D. До Вифлеєму усі спішіть : "… швидше туди біжіть..." ; Емануїл :
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"… прийди, прийди...". — Nobl White J. Колискова для Ісуса : "Спи, дитинко, спи
Ісусе...". — De-Cou H. Любов нам свою Бог явив : "… в цей світ...". — Purifoy J.
Нині народився Син! : "… Нині Сина Бог послав..." ; На землю Сина Бог післав :
"… народилась нам дитина...". — Allen D. О дитино, Божий сину : "… ти у яслях
народився..." ; Чи далеко в Вифлеєм іти? : "… Ні, зовсім ні...". — Carter A. Під
небесним куполом : "… Цар неба й землі...". — McDonald M. Поклоніння, честь і
слава : "… Господу Ісусу...". — Keller M. Прийди, Емануїл : "Радій, радій Ізраїлю...".
— Kee E. Прийди, Месіє : "Кожен рік всі жителі Юдеї...". — Abaris L. Слава Богу,
слава в небі : "… на землі мир...". — Martin M. Прийдіть до ясел : "… всі охочі...". —
Rouse J. Різдво! Знову свято! : "… Спаситель людям народився...". — Parijoy J.
Спасе, колядуєм : "… на твоє різдво...". — Smith L. Спаситель прийшов у світ :
"Спаситель Христос прийшов у світ цей...". — Williumson D. Сьогодні тисяча
свічок : "… палає навкруги...". — Shepperd M. Та ніч була звичайна : "… тихенький
вітерець...". — Spevacek L. S. Чудова новина : "… Спаситель народивсь...".
29. Різдвяні пісні для мішаного хору. [У 3 ч.]. Ч. 2. Різдвяні спогади / [упоряд.,
аранж., ред., пер. Л. Денисюк]. — Київ : Фенікс, 2019. — 99, [1] с. ; 30 см. — Назва ч. 1
"Вифлеємське славослів'я". — 500 пр. — ISMN 979-0-9007146-5-7. — [2019-191 Н].
Зміст: Ellis J. В світ Спаситель народивсь! : "… Алилуя...". — Martin M. В ту
ніч святу, ніч Різдва : "… щезла темнота...". — Anthony D. Дивний хлопчик
народився : "… то Син Божий воплотився...". — Wetzler R. Дитя дане нам : "Господь
казав не раз...". — English T. Емануїл, миру князь : "Народилося дитя...". — Martin M.
Збудіться люди : "… встаньте, не спіть...". — Ісус, о що за дивне дитя : "… Ісус..." ;
Карибська Різдвяна пісня : "О, люди, слухайте...". — Willams E. Коли перший раз
Господь прийшов : "Коли перший раз наш Господь в світ прийшов...". — Carol F.
Марш мудреців : "Якось мудрі люди...". — Clark D. Найкращий дар Ісусу : "Як Ісус
вродився...". — Scott S. Ні влади, ні корони : "… ні коштовних камінь...". — Dean K.
О наш Ісусе : "… тобі ім'я дали...". — Krogatad A. О ніч свята : "Вже спить містечко
Вифлеєм...". — Thomgson D. Пісні Різдва : "З неба ангели летять...". — Carol P.
Прийди, привітай Царя : "Вість пролунала, радість настала...".— Crain R. Різдво
прийшло! : "… Співай хвалу Христу...". — Ancira B. Різдвяні спогади : "Дзень,
дзень, дзвони хай дзвенять...". — Leavint J. Слава Богу на небесах : "… На небі слава
Богу...". — Грубер Ф. Тиха ніч : "… дивна ніч...". — У Вифлеємі нині Ісус родивсь :
"… То не звичайний хлопчик...". — Хай лине над горами : "… і на весь світ...".
30. Хрестоматія хорового співу : навч.-метод. посіб. [для студентів мистец.
навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації] / авт.-упоряд. М. Камінська ; Львів. нац. ун-т
ім. Івана Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. — 141 с. ; 29 см. — Бібліогр.:
с. 141. — 100 пр. — ISBN 978-617-10-0103-9. — [2019-044 Н].
Зміст: Стеценко К. Милість миру : "… жертву хваління...". — Бортнянський Д.
Сей день его же сотвори Господь : "… возрадуємся і возвеселімся..." ; Слава в
вишніх : "… Богу...". — Гнатишин А. Богородице Діво : "… радуйся...". — Камінський В. Ой чого ти почорніло : "… зеленеє поле..." / сл. Т. Шевченка. — КосАнатольський А. Родимий краю : "… село родиме..." ; Чоловіче, я слаба : "… болить
в мене голова..." ; Мила моя : "… мила...". — Федоренко Є. Летів пташок : "… понад
воду...". — Білаш О. Пісня про Україну : "До Дніпра я приходжу..." / сл. Д. Павличка. — Їжак І. Чом, чом земле моя : "… так люба ти мені...". — Гріг Е. Сльози :
"Закрили небо морок і тьма..." / перекл. для жін. хору, літ. ред. М. Камінської. —
Сен-Санс К. Лебідь : "Чарівне озеро тихо спить..." / літ. ред. М. Камінської. —
Козак Є. Хлопець стежечку втоптав : "Гнуться верби поміж став...". — Ведель А.
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Покаянія отверзи ми двері : "… отверзи ми двері...". — Львов О. Вечері Твоєї
тайної : "… Днесь Сину Божий...". — Вербицький М. Єдинородний сине : "Слава
Отцю і Сину і Святому Духові...". — Китастий Г. Святий Боже : "… святий
кріпкий..." ; Алилуя : "… алилуя...". — Авдієвський А. Реве та стогне Дніпр
широкий : "… сердитий вітер завива..." / сл. Т. Шевченка. — Чесноков П. Душе
моя : "… душе моя востань...". — Азбул О. Така її доля : "… о Боже мій милий..." /
сл. Т. Шевченка. — Каччіні Д. Ave Maria : "… gratia plena...". — Шуберт Ф. Ave
Maria : "… gratia plena...". — Камінська М. По діброві вітер виє : "… гуляє по
полю..." / сл. Т. Шевченка. — Гайворонський М. Поклін тобі, Тарасе : "… за твої
щирі труди...". — Колесса Ф. До рідного краю : "Гори сині ріки чисті..." ; Виїзд на
війну : "Ой мати вдома сина сокола..." ; Любіть свою хату : "… бідну не багату..." ;
Наша хата : "Маленькі сіни, ясна світлиця..." ; Рідне село : "Під горою над рікою...".
— Слюбинецький С. Радуйся, радость твою воспіваю : "… сим бо печаль мою
услаждаю...". — Камінська М. Ой, ти козаче : "… з руського краю...".
31. Яковчук О. М. Хорові твори на вірші Тараса Шевченка / Олександр
Яковчук ; [передм. О. Кушнірук ; муз. ред. Н. Яковчук]. — Вид. 2-ге. — Київ :
Полігр. центр "Фоліант", 2019. — 236 с. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ.
ст. — ISMN 979-0-9007128-7-5. — [2019-091 Н].
Зміст: Тече вода в синє море : кантата : "… та не витікає..." ; Думи мої :
кантата : "… думи мої, лихо мені з вами..." ; На ріках круг Вавілона : концерт :
"… між вербами в полі..." ; Чи ти мене, Боже милий, навік забуваєш : концерт :
"… одвертаєш лице своє..." ; Радуйся, ниво неполитая : поема : "… Радуйся, земле,
не повитая..." ; Подражініє Ієзекіїлю : поема : "Восплач, Пророче, Сине Божий..." ;
Молитва до Марії : поема : "Все упованіє моє на тебе, мій пресвітлий раю..." ;
Псалом № 11 : "Блажен муж на лукаву..." ; Псалом № 149 : "Псалом новий
Господеві..." ; Псалом № 132 : "Чи є що краще, лучше в світі..." ; Псалом № 53 :
"Боже, спаси, суди мене..." ; Доля : "Ти не лукавила зо мною..." ; Слава : "А ти,
задрипанко, шинкарко..." ; Муза : "А ти, пречистая, святая..." ; Тече вода з-під явора :
"… яром на долину..." ; Над Дніпровою сагою : "… стоїть явор меж лозою...".

2.2 Хори з інструментальним супроводом
32. Пилипчак В. Г. Коляда Кубанська : для чоловічого хору і трьох валторн /
Василь Пилипчак. — Київ : Пилипчак В. Г., 2019. — 8, [1] с., включ. обкл. : іл. ;
30 см. — ISMN 979-0-707593-01-1. — [2019-107 Н].
33. Підківка О. М. Співає "Дністер". Ми — українці : твори для мішаного
хору. Кн. 3 / Олег Підківка ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т муз.
мистецтва. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2018. — 79 с. : іл., портр. ; 30 см. —
Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-32-9. — [2019017 Н].
Зміст: Підківка О. Ми — українці : "Про що курличуть в небі журавлі..." /
сл. А. Матвійчука ; Україно, квітучий мій краю : "То не щебіт пташиний із гаю..." /
сл. М. Карпенка ; За волю стань, народе мій : "Ти чуєш брате, з гір, степів..." /
сл. Я. Мазура ; Палай, бойківська ватро : "Зелені Карпати і сивий Дністер..." /
сл. С. Пахольчук ; Не мовчать обеліски : "Бачимо вас при дорогах..." / сл. М. Сингаївського ; Стрілецькі могили : "Святі могили усусусів..." / сл. В. Квітневого ;
Небесна сотня : "… Хрести і дзвони..." / сл. М. Малихівського ; І прийде в Україну
Чорновіл : "… У небеса скипіло споночілі..." / сл. І. Вовк ; Якби на квіти та не
морози : "… якби на мене любов твоя..." / сл. М. Ткача ; Тополя : "Дивляться тополі в
13

небо..." ; Три тополі : "… на три сторони...". — Білаш О. Ода матерям : "Мовчить
земля і небо тихе..." / сл. М. Сома, оброб. О. Підківки. — Тилик В. В батьківськім
краю : "Зоря моїх юначих дум..." / сл. М. Сингаївського. — Гембера Г. Україно моя :
"Над ланами рожевий світанок..." / сл. Л. Реви. — Філіпенко В. Синові в дорогу :
"… мати промовляла..." / сл. М. Сингаївського ; Тополина земля : "В полі тополя...".
— Верещагін Б. Летять журавлі : "Над синім Дніпром летять журавлі..." /
сл. О. Новицького. — Левицький О. Вербина : "Стоїть край дороги вербина
сумна..." / сл. Л. Реви. — Хамик В. Марш воїнів УПА : "Заграли сурми, радісна
година..." / сл. В. Хамика. — Павленко М. Україна — любов моя : "Україно, ти
матінко мила..." / сл. М. Павленка.
34. Підківка О. М. Співає "Дністер". Рокотали, гриміли бандури : твори для
мішаного хору. Кн. 4 / Олег Підківка ; [ред.-упоряд., вступ. ст. Д. Василик] ;
Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т муз. мистецтва, Аматор. спілка
композиторів Старосамбірщини. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2019. — 75 с. :
іл., портр. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 74 (21 назва) та в підрядк. прим. вступ. ст. —
300 пр. — ISMN 979-0-707537-37-4. — [2019-086 Н].
Зміст: Україно моя : "Скільки раз над тобою збивалися..." / сл. О. Яворської ;
Рокотали, гриміли бандури : "… переливом віків..." / сл. Р. Братуня ; Цар і кобзар :
"Раз жив на світі славний цар..." / сл. І. Воробкевича ; Підмінований сад : "Тут колись
навесні..." / сл. С. Лещук ; У зеленім лузі : "… там, де яворина...". — Білаш О.
Зашуми, Дніпро : "Ніби матері долоні..." / сл. В. Коломійця, оброб. О. Підківки. —
Лепкий Л. Чуєш, брате мій : "… товаришу мій..." / сл. Б. Лепкого, оброб. О. Підківки. — Леськів О. Прощай : "Печально явір похилився..." / сл. О. Яворської,
оброб. О. Підківки. — Данькевич К. Чорний крук : "… у полі кряче..." / сл. В. Василевської, О. Корнійчука, оброб. О. Підківки. — Шамо І. Стоїть край берега
курган : "… шумить густими полинами..." / сл. Д. Луценка, оброб. О. Підківки. —
Гайворонський М. Коли ви вмирали : "… вам дзвони не грали..." / сл. Б. Лепкого,
оброб. О. Підківки ; Йде січове військо : "… та співає стиха...". — Купчинський Р.
Заквітчали дівчатонька : "… стрільцеві могилу..." / оброб. О. Підківки. — Підківка О.
Насувалась грізна хмара : "… з заходу і півдня..." ; Червона калино : "… пишний в
тебе цвіт..." ; В кінці греблі шумлять верби : "… що я насадила..." ; Ой піду я до
млина : "… до дірявого...".
35. Співає Волинський народний хор : пісен. скарби краю. Т. 2 / [упоряд.
О. Стадник]. — Луцьк : Терен, 2018. — 254 с. ; 30 см. — 500 пр. — ISMN 979-09007085-5-7 (у паліт.). — [2019-037 Н].
Зміст: Стадник О. Вставай, не спи! : "Не забувайте, браття..." / сл. О. Шаповал ; Думи мої, думи мої, ви мої єдині : "… Не кидайте хоч ви мене при лихій
годині..." / сл. Т. Шевечнка ; Козаків немало за Вкраїну впало : "Поміж горами, поміж
ярами..." / сл. П. Власюка ; Мамина молитва : "Промайнула юність..." / сл. В. Гапоненка ; Нащо мені чорні брови : "… нащо карі очі..." / сл. Т. Шевченка ; Ой, вечір,
вечір : "… вже вечоріє..." / сл. Олени Пчілки ; Чуєш, мій друже : "… славний
юначе..." ; Була колись дівчина : "… і був це дивний час..." / сл. Л. Лепкого ; Нова
радість, Різдвяні свята : "Полем стелиться сніг..." / сл. О. Шаповал, О. Стадника. —
Ліфанчук В. Непрості настали роки : "Нам нема уже заміни..." / сл. В. Струцюка. —
Безкоровайний В. Сміються, плачуть солов'ї : "… і б'ють піснями в груди..." /
сл. О. Олеся. — Семендяєв І. Отаман : "Розлива сонце ручаї рожеві..." / сл. І. Семендяєва. — Ніколо Перемога : "В цей день цвітуть салюти..." / сл. Ю. Рибчинського. —
Царю небесний, джерело світла : "… своїм промінням встели нам шлях..." / оброб.
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О. Стадника ; Через поле широкеє : "… через море глибокеє..." ; Ой, чути, чути
стріли гармати : "… ой, чути, чути як гудуть..." ; Поїхав козак у далеку дорогу :
"… Вітчизні служить..." ; Ой, там, при долині : "… окопами зрито..." ; Ішов козак з
Дону : "… із Дону додому..." ; Гей, Січ іде : "… красен мак цвіте..." ; Шумить, гуде
дібровонька : "… плаче, тужить, дівчинонька..." ; Все затихло опівночі : "… тільки
місяць сяє..." ; Ой, весна, весна : "… Ой, де ти красна..." ; Ой, на Купала, на Івана :
"… там ластівонька кула..." ; І багата я, і вродлива я : "… та не маю собі пари..." /
сл. Т. Шевченка ; Качур молодий : "… чом сам плаваєш..." ; Забудь мене : "… мене
забудь..." ; Ой, летіли гуси з броду : "… сколотили в річці воду..." ; Їхали
козаченьки : "… степом, долиною..." ; Ой, від саду, та до моря : "… битая дорога..." ;
Ой, у лузі, при дорозі..."… кучерявий дуб стояв..." ; Ой, у вишневому саду : "… там
соловейко щебетав..." ; Ой, ти, дівчино, чарівниченько : "… причарувала моє
серденько..." ; Ой, там, за лісочком : "… садок зелененький..." ; Ой, у лузі при
долині : "… широкий лист на калині..." ; Коло млина, коло броду : "… два голуби
пили воду..." ; Коли калина розцвіла : "… то не ламай калину..." ; Ой, дубе, ти, дубе :
"… ти, зелений дубе..." ; Ой, повій, вітре, та буйнесенький : "… ой, з глибокого
яру..." ; А той любий Григорій : "… забув скриньку в коморі..." ; Ой, ходила дівчина
по садочку : "… та й пробила ніженьку на стерночку..." ; Ой, на горі козак воду
носить : "… дівчинонька козаченька просить..." ; Стоїть гора високая : "… по-під
горою гай..." / сл. Л. Глібова ; У вишневому садочку : "… там музика грає..." ;
Стукалка-грюкалка : "Ой, дівки, біда..." ; Ой, грай, вигравай : "Із-за гори вітер
дув..." ; Копав, копав криниченьку : "… на крутій горі..." ; Як служив я в пана : "… та
й на перше літо...". — Торжествуйте, веселіться : "… люди добрії..." ; В Вифлеємі
новина : "… Діва Сина родила..." ; В цьому домі, як у раю : "… Щедрий вечір..." ; Во
Вифлеємі зоря сіяє : "… Там грають, грають..." ; На нашім подвір'ї три дереви росло :
"… Рай розвивсь..." ; Ой, зійшла зоря, вечоровая : "… Рай Рождество..." ; В Вифлеємі
радість стала : "… зірка з неба засіяла..." ; Гарна калина, що у садочку : "… а ще
гарніша в батька дочка..." ; В Зеленім ліску : "… на жовтім піску..." ; Ой, сів Христос
та й вечеряти : "… Щедрий вечір..." ; В новім граді, Вифлеємі : "… стало чудо..." ;
Ой, на річці, на Йордані : "… там Пречиста ризи прала..." ; Коляд, коляд, колядниця :
"… Добра з медом паляниця..." ; Ой, на травиці, на муравиці : "… там красна
панна..." ; Пречиста діва сина колисала : "… з радістю в серці..." ; Щедрий вечір,
щедрий : "… щедрий вечір..." ; Янголи в небі : "… пісню співають..." ; Пречиста Діва
Сина породила : "… Ой рано, рано..." ; Ой, ще по горах сніги й морози : "… Гей,
коляда..." ; Ой, у полі, полі : "… самотня хатинка..." ; Ой, у Вифлеємі сталася
новина : "… Там сповила Божа Мати ще й Божого сина..." ; Ой, підемо, пане-брате :
"… від хати до хати...".
36. Швец В. А. (1916—1991). Реквием : фрагм. поэмы А. Ахматовой для трех
солистов, хора и фп. / муз. Вл. Швец. — 2-я ред. 1990. — Одесса : [б. и.], 2018. —
29 с. ; 20 см. — [2019-049 Н].

2.2.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
37. Демчишин Р. П. Україна є, Україна буде! твори для мішаного хору :
партитура / Ростислав Демчишин. — Львів : Растр-7, 2018. — 99 с. : портр. ; 30 см.
— 500 пр. — ISBN 978-617-7726-06-6. — [2019-089 Н].
Зміст: Соневицький І. Під твою милість : "… прибігаєм, Богородице...". —
Чайковський П. Сонце заходить : "… гори чорніють..." / сл. Т. Шевченка. — Демчишин Р. Юність Тараса : хорова поема : "Мені тринадцятий минало..." / сл. Т. Шев15

ченка ; Хорал : "Помилуй, Господи, помилуй..." ; Гаї шумлять : поема-картинка :
"Слухаю, гаї шумлять..." / сл. П. Тичини ; Гімн Просвіті : "Рідна "Просвіта", матір ти
наша..." / сл. Р. Купчинського ; Соколики : вокально-симфонічна балада : "Гей
легіники кохані..." / сл. М. Матвіїв-Мельник ; Кедь ми прийшла карта : "… на
роковац..." ; Голодомор : поема-балада : "Моя земля цей злочин не прощає..." /
сл. В. Василашко ; Україна є, Україна буде : "Україно, ти одна...".

2.3 Вокальні ансамблі
38. Губар М. Г. Співає ансамбль "Мальви" : пісні у супр. баяна : навч. посіб. /
Микола Губар. — Київ : Основа, 2019. — 87, [1] с. : іл., портр. ; 31 см. — 300 пр. —
ISBN 978-966-699-991-0. — [2019-062 Н].
Зміст: Губар М. Гей соколи : "Гей, десь там, де чорні води..." ; Була колись
дівчина : "… і був то дивний час..." ; Ой піду я в сад гулять : "… собі мужа
пошукать..." ; Ой, хотя би, Господи : "… та й повечоріло..." ; Ой, ви мої кури :
"… кури-чубатури...". — Домінчен К. Біла хата в саду : "… біла хата як лебідь..." /
сл. О. Богачука. — Семенов О. Вареники кручені : "Вереники-ліпленики ніби річ не
хитра..." / сл. В. Крищенка. — Конощенко В. В'яне, сохне рута-м'ята : "… край мого
вікна..." / сл. В. Юхимовича. — Фокшук В. Молодичка : "Ой на горі дичка..." /
сл. І. Кутеня. — Верменич В. На калині мене мати колисала : "… щастя-долі в
чистім полі виглядала..." / сл. А. М'ястківського. — Квінта Р. Одна калина : "Сумно,
сумно аж за край..." / сл. В. Куровського. — Губар М. Мамо : "… втікає осінь..." ;
Жінка-осінь : "Тільки й світу..." / сл. Н. Павлик ; Ой у Києві на ринку :
"… козаченьки п'ють горілку..." ; Ой червона калинонька : "… без вітру шумить..." ;
Переяславський край : "Заспіваймо дружніше..." / сл. О. Князенко-Коломійця.
39. Пустовий І. Т. Пісні Подільського краю : зб. пісень : [збірник з букв.-цифр.
познач. партії супроводу / муз.] Іван Пустовий ; [сл. і мелодії] Н. Кордонська. —
Хмельницький : Мельник А. А., 2019. — 147. : іл., портр. ; 21 см. — У кн. також
біогр. та твори Петра Даниловича Храпака. — 200 пр. — ISBN 978-617-7600-65-6
(у паліт.). — [2019-178 Н].
Зміст: Кордонська Н. А над Дністром розквітла сон-трава : "Сонце купається в
водах..." ; Черешнева дорога : "Біла хатина коло дороги..." ; Волошкове танго :
"Теплом по вінця..." ; Терен : "Розцвітає терен білий..." ; Як терпко пахне скошена
трава : "… нашою розлукою і болем..." ; Конвалії : "Забриніли дзвіночки
конвалій..." ; Альма-матер : "Роки студентські давно пролетіли..." ; Білий халат :
"Ранок весняний землю рідну зігрів..." ; Институтская подруга : "… задушевная
подруга..." ; Моя Нова Ушиця : "Затишне місто..." ; Хмельницький осінній :
"Задивилися зорі..." ; Шавлія : "Сині квіти терпкої шавлії..." ; Хмельницькі каштани :
"Вздовж вулиць міста навесні..." ; Хмельницький вечірній : "Розквітає вогнями
Хмельницький..." ; Новорічний Хмельницький : "Засніжений вечір зоріє вогнями..." ;
Анемона : "Плинуть у даль..." ; А ясен місяць у вікні : "Ти не дивися мені в очі..." ;
Мальва-рожа : "У серці моєму буяла весна..." ; Ой рясний барвінок : "… по землі
стелився..." ; Пам'ять : "Обертається місяць навколо..." ; Святвечір : "Рушниками
заквітчалась хата..." ; Незабудки : "Ніжна і тепла..." ; Кохам че : "Колись неждано ми
стрілись обоє..." / пер. польськ. мовою Т. Храпак ; Не минеться : "Ви у моїх
думках..." ; Над Бугом рікою : "… ми стрілись з тобою..." ; Літній дощ :
"Переплутались долі..." ; Жартівлива : "Змию коси запашним любистком..." ;
Грибочки : "У зеленому лісочку..." ; Кульбабки : "Розцвіли кульбабки в зеленому
лузі..." ; Сунички : "На сонячній галявині у лісі..." ; Горішки : "Цок... до даху падають
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горішки...". — Пустовий І. Про Україну заспіваю пісню : "Я народився у краю
Подільськім..." ; Батькова криниця : "Щасливі і сумні мої минають дні..." ;
Віньковеччина : "Будь благословенним у віках..." ; Віньківці мої : "Скільки є
світів..." ; Купала, на Йвана : "… на Івана Купала..." ; А ми кохаймося : "Наливаймо
чарочку..." ; Чарочка на коня : "Сповна гостина нині в нас була..." ; Заспівала
пташка : "… на вербовій гілці..." ; Не залишай : "Я так тебе кохаю..." ; Ти згадай :
"Глянь — навкруг цвітуть жоржини..." ; Калинова сопілочка : "… весело заграє..." ;
Не тримай мене : "Запалав вогонь і погас..." ; Цвіте черешня : "Тебе чекаю з ранку до
ночі..." ; Черешнева заметіль : "Весна так несподівано прийшла..." ; Осене моя :
"Стелиться туман..." ; Матіоли : "Вечір догора..." ; Не сумуй, що осінь : "На
прощання серпень..." ; Відлуння кохання : "Ти відлуння моє..." ; Українські
вареники : "… то краса і сила..." ; Деруни : "Натремо картопельки, Виб'ємо яйце..." ;
Калинова Вкраїна моя : "У ріллю посіяли зерна..." / сл. Т. Кордонської ; Народилася
пісня із мрії : "Народилася пісня із слова..." ; Куражин мій : "Битим шляхом через
давнєє село..." ; Русалонька : "Прозора хвиля ніжна..." ; Пісня про часник : "На
Покрову я часник садила..." ; Отроків : "Прадавнє село в Наддністрянському краї..." ;
Сорочинський ярмарок : "Лиш у досвіта серпанок...". — Храпак П. Хребтівська
затока : "В Хребтівськім яру...".

2.3.1 Дуети, тріо, квартети та інші вокальні ансамблі
40. Васина Г. В. Нас позвал золотой рассвет : [песен. сб. : збірник пісень з
букв.-цифр. познач партії супроводу] / Галина Васина. — Луцк : Волын. обл. тип.,
2017. — 76 с. : портр. ; 30 см. — Предисл. укр. — 300 экз. — ISMN 979-070-751-654-6. —
[2019-012 Н].
Содерж.: Нас позвал золотой рассвет : "Я с ромашковых шла полей..." /
сл. М. Пышук ; Не суди меня, непокорную : "Удивил октябрь..." ; Намечтала я тебя :
"… намечтала..." ; Ты дотянись к моей руке : "Вновь луна молодая..." ; Ты просто
помни обо мне : "В твою судьбу свой умысел..." ; Я на небо вернусь : "Небеса, небеса,
для меня вы..." ; Весенняя венчальная : "Серебром украшено платье..." ; Рисую имя
на песке : "Опускает осень длинные ресницы..." / сл. Н. Бугай ; Ходим следом : "Говорят, что понарошку..." / сл. М. Пышук ; На пути одиночества встань : "… и в объятья
тоску заключи..." ; Сердцем верю : "Я давно уж не верю..." / сл. И. Колтуцкой ;
Затанцуй меня, метель : "… закружи..." ; Облака, облака : "Мокнет город большой..." / сл. М. Пышук ; Лучик счастья : "Спрятала от счастья ночь..." / сл. Н. Бугай ;
Помоги мне, ивушка : "… помоги мне, ночь..." ; Надо влюбиться : "Говорят, что
октябрь..." / сл. М. Пышук ; Но не надо жалеть : "Я в ночной лоскуток..." ; Я зря
неверного любила : "Весь сад укутан ароматом..." / сл. Н. Бугай ; Счастье наше
женское : "Наливай, подруженька..." / сл. М. Пышук ; Надежда на счастье : "Декабрьская вьюга..." ; Приготовлю сладкий кофе : "… черный..." ; Возвращайся : "Закружило, замело..." / сл. С. Марчук ; Хранительница снов : "Хранительницей снов
твоих останусь..." ; Ты для меня милее всех : "Так ветер бережно качал..." /
сл. Н. Бугай ; Я тебе подарю : "Где прозрачных небес..." / сл. М. Пышук ; Тебя я
встретил : "Ласкает нежные цветы..." / сл. Н. Бугай ; Новый год пришел : "Чародейказима..." ; Тобой завороженная : "Я люблю тебя..." ; Только не спеши : "От твоей
души, до моей..." / сл. М. Пышук ; Танго печали : "Ты вставай, рассвет..." /
сл. В. Ткачука ; Хочу любить, как не любила : "Зачем ты меня..." / сл. Н. Бугай ;
Скучаю : "Подари мне счастье..." / сл. Н. Недосековой ; Твое я счастье : "Я не
снежинка, не растаю..." / сл. Н. Бугай ; Ты одна в моей судьбе : "Ты любовь моя
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невенчанная..." / сл. В. Мартыненка ; Не отпускай меня : "… всю ночь..." ; За рекой
туман : "За рекой мой сон..." ; Люби меня, красивая : "… пока вокруг все
вертится..." ; Радуга : "Так, как радуга в небе..." ; Голубоглазая луна : "Порой бывает,
мне не спится..." ; У причала : "Как птицы, пролетели листки в календаре..." ; Ах,
любовь моя первая : "Полем, полем, полем..." ; Ах, осень, осень : "Ноябрь кружит
под небесами..." ; Осенний вечер : "… городом бродил..." / сл. М. Пышук ; Я тебя
небом называю : "Земля в объятьях неба..." / сл. Н. Бугай ; Любимый, слышишь, где
же ты? : "… Меня окликни..." / сл. М. Пышук.
41. Галабурда Н. Я. Я тобі подарую весну : пісен. зб. : лірич. пісні : [збірник
вок. творів з букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Надія Галабурда. — Тернопіль :
Навч. книга — Богдан, 2019. — 38, [1] с. ; 24 см. — ISMN 979-0-707534-14-4. —
[2019-005 Н].
Зміст: Грай, скрипалю : "Срібні звуки, ніби павутину..." / сл. А. Канич ; Музика
і ти : "Музика пливе і манить..." ; Розваж мене, музо : "… моя ти порадо..." / сл. Лесі
Українки ; У моєму краї : "… пахне чебрецями..." / сл. Г. Козловської ; З далекого
краю : "Коли збиравсь за море..." / сл. В. Бронченка ; Бабине літо : "Бабиного літа
ниточка шовкова..." / сл. А. Канич ; Мрії : "Я не хочу існувати..." / сл. М. Тройчак ;
Розмова з сином : "У кожного із нас є рідний отчий край..." / сл. М. Баліцької ;
Татова наука : "Учив ти мене перші кроки робити..." / сл. А. Канич ; Очеретом качки
гнала : укр. нар. пісня : "… спотикнулась та й упала..." ; Рідне село : "Веде сюди
дорога стрічкою..." / сл. О. Ярина ; Добридень, мамо! : "Спішу до мами в дороге
село..." / сл. Л. Любарської ; Блудні діти : "Коли ворог не міг нашу пісню убити..." /
сл. А. Канич ; Повернення : "В небі голубому журавлі..." ; Новорічна : "Вже розсипає
свято конфетті..." / сл. О. Жук ; Розбита чарка : "На весіллі бринять чарочки..." /
сл. Лесі Українки ; Я тобі подарую весну : "… неповторну, п'янку..." / сл. Л. Любарської ; Якщо ти до мене всміхаєшся : "Слово до слова..." / сл. А. Юзв ; Коли б ти
нічко, швидше минала : "… Вибач, коханая..." / сл. Лесі Українки ; Зацілую тебе
вітрами : "Ти моє найщиріше щастя..." / сл. М. Обухович ; Підкова щастя : "Через
віки, здається так мені..." / сл. С. Лещук ; Від долі не втечеш : "Бігла я через ліси..." /
сл. Б. Мельничука ; Чому? : "Чому далека ти мені така..." / сл. А. Канич ; Сріблисте
коло : "Як веселе дитя...".
42. Данченко Н. О. Я хочу слухати весну : [зб. пісень : збірник з букв.-цифр.
познач. партії супроводу] / Надія Данченко. — Ніжин (Чернігів. обл.) : Лисенко М. М., 2018. — 199 с. : портр. ; 21 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007070-7-9
(у паліт.). — [2019-150 Н].
Зміст: Молитва : "Моя молитва до Бога..." ; Моя земля : "Розлилося сонце..." ;
Україна : "Там, де скелі і зелені плаї..." ; Пісня про Сумщину : "Встає зоря над
обрієм..." ; Краю мій рідний : "… о Сумщина мила..." ; Кролевеччині : "Люблю тебе,
мій краю..." ; Рідне місто моє : "Вві сні і наяву..." ; Осінь фестивальна : "Мелодії
вічності..." ; Зорі надії : "Ніч обійма синім крилом..." ; Намалюю свій дім :
"… кольорами дібров..." ; Каштани цвітуть : "Над Києвом весна..." ; Обереги
України : "Україно моя, рідний краю..." ; Співуче джерело : "Засяяв ранок росами..." ;
Дитинства вітри : "Так люблю цю дорогу додому..." ; Гойдалочка : "Під вишнею
гойдалочка..." ; Рушники в материнській хаті : "Де б не був я..." ; Заспівай мені,
мамо : "… оту колискову..." ; Мамин вальс : "Ніч на дворі..." ; Мамині літа :
"В нашому дворі сумують ясени..." ; Так рано сонечко встає : "… щасливий день
віщує..." ; Я молюсь за тебе, мамо : "… я молюсь..." ; Дорога додому : "Дорога...
дорога додому..." ; Мамі : "Мама мене колихала..." ; Лелечата : "Повернулися
лелеки..." ; Школярочки-подружечки : "Вже відцвіли бузки..." ; Прощальний вальс :
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"Відшуміли, віддзвеніли..." ; День починається : "Ніч обсипає зорями клас..." ;
Випускниця : "Вечір упав на поріг..." ; Мого дитинства стежка... : "… росяниста..." ;
Осіння пісня : "Ще чути літа відголосся..." ; Повіють холоди : "… і попливуть
тумани..." ; Біла квітка : "Заясніли сади навесні..." ; Задощило літо : "… Задощило..." ;
Кохання білий птах : "Не питай..." ; Дощі плачуть уночі... : "… Тремтить полум'ям..." ; Вишня білая : "Рано-пораненьку край села..." ; Царівна ніч : "Ніч на небі
засвітила зорі..." ; Колискова для коханої : "Тануть за вікном зорі..." ; Зачарована :
"Чарував тебе вечір..." ; Зіронька моя : "Заблукало літо поміж травами..." ; Падають
зорі : "Стихло все…" ; Побачення : "Сяє вечір зорями..." ; Я хочу слухати весну :
"… струмків веселі передзвони..." ; Чари весни : "Йде весна..." ; Коханий :
"Задивилась дівчина на воду..." ; Купальська : "Ой, Іване-чарівниченьку..." ; Очі твої
зелені : "Наче весна, ти чарівна..." ; Поцілунок під дощем : "Парасолька, я і ти..." ;
Яблунева заметіль : "Виграва на різних струнах..." ; Цілує сонце котики вербові... :
"… вже не гуля під вікнами пороша..." ; Цвіте калина навесні : "Вже давно за
обрії..." ; Криниченька : "Облітає, облітає цвіт калини..." ; Ой, метелиця-зима :
"… замела стежину..." ; Вишиванка : Вже сідає сонечко..." ; Ой, дівчино милая : "Під
горою дзвонить джерело..." ; Осінь : "Знову осінь..." ; Жоржини : "Зустрілись уперше
з тобою..." ; Моя Україна : "Виростає моя Україна..." / сл. В. Мироненко ; Материнська любов : "Так було і так буде / сл. В. Мироненко ; Місто юності : "Феєрверком
падолисту..." / сл. В. Мироненко ; Мальва : "Знову біля хати..." / сл. В. Мироненко ;
Люстро неба : "А люстро неба таке прозоре..." / сл. В. Мироненко ; Мелодія зими :
"Нарешті сніг..." / сл. В. Мироненко ; Веснянка : "Серце тьохка солов'їно..." / сл. В. Мироненко ; Сон-трава : "На узліссі — сон прекрасний..." / сл. В. Мироненко ;
Яблунька : "Вдарили трави лунко..." / сл. В. Мироненко ; Літо : "Задзвеніло літо..." /
сл. В. Мироненко ; Світанкова : "Задивилось сонечко..."/ сл. В. Мироненко ; Білий
вальс : "Чарівних конвалій білий вальс..." / сл. В. Мироненко ; Несподівана пісня :
"Лісову несподівану пісню..." / сл. В. Мироненко ; За туманами сивими : "… загорілася зіронька..." / сл. В. Мироненко ; Береги : "На тому березі надій..." /
сл. В. Мироненко ; Удвох шукаєм броду : "Для тебе осені початок..." / В. Мироненко ; Білі лілії : "Пахнуть солодко білі лілії..." / сл. В. Мироненко ; Снігурі : "Зима.
Уже снігами стали..." / сл. В. Мироненко ; Минають дні, минають ночі : "… снігами
вкрилися сніги..." / сл. В. Мироненко ; Осіння жінка : "Не питай осінню жінку..." /
сл. В. Мироненко ; Тайна : "Тайно моя..." / сл. В. Мироненко ; Цвіте калина при
долині : "… а у саду бузок цвіте..." / сл. В. Дзюби ; Волошки : "… вицвіли за літо..." /
сл. В. Дзюби ; Сніжно-білі ромашки : "Знову понад лугами..." / сл. В. Дзюби ;
Стежечка : "В'ється стежечка понад берегом..." / сл. В. Дзюби ; Спогад : "Пригадалася знову мені..." / сл. В. Дзюби ; Надвечір'я : "Вечоріє... Верби з греблі..." /
сл. В. Дзюби ; Несподівана печаль : "У світі злому і холодному..." / сл. Л. Костенко ;
Тільки ти : "У сяйві зоряних сонат..." / сл. Д. Дуброви ; Молитва для двох : "Допоки
ми у білім світі..." / сл. М. Шевченка ; Мені б ромашку й деревій : "… мені б волошку
з жита..." / сл. І. Сльоти ; Далека пісня : "Знов надходить весна..." / сл. І. Сльоти ; Так
вранці шаленіють солов'ї : "… що відчиняю зі світанком двері..." / сл. Н. Гнатюк ;
Червоно яблунька цвіла : "… одна-одненька..." ; Ранкова ідилія : "Коли травинка в
срібній короні..." / сл. Н. Гнатюк ; Весільний вальс : "Яріють калини..." / сл. М. Лазарка ; Давня пастораль : "Із далеких доріг..." / сл. М. Лазарка ; А серце співає : "Неначе вже й мріяти пізно..." / сл. Л. Процик ; Зустріч : "Там, на пагорбі..." / сл. А. Луговського ; Будьмо : "Невже душа вкраїнська..." / сл. А. Луговського ; Розквітай, рідна
земле : "Над замріяним Пслом..." / сл. А. Луговського ; Міст Мірабо : "Під мостом
Мірабо струмує Сена..." / сл. Г. Аполлінера, пер. М. Луківа.
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43. Каблова Т. Б. Читання партитур для вокальних ансамблів : навч.репертуар. зб. / Т. Б. Каблова, С. В. Румянцева ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. —
Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. — 89 с. : іл., табл., портр. ; 30 см. — Текст
укр., рос., англ., нім., італ. — 30 пр. — ISBN 978-617-658-065-2. — [2019-170 Н].
Зміст: Леонтович М. Вишні-черешні розвиваються : "… синє озеро
розливається..." ; За нашою слободою : "… росте жито з лободою..." ; Закувала
зозуленька : "… на стодолі...". — Стеценко К. По горі, горі пави ходили :
"… Щедрий вечір...". — Воробкевич І. Вечір : "Сонце ся сховало..." / сл. Д. Млаки.
— Мендельсон Ф. Весна : "Завії відшуміли..." / сл. Л. Горлача. — Лассо О. Matona,
mia cora : "… Mi follere...". — Кошиць О. Янголи в небі : "… пісні співають..." /
перекл. для жін. хору Л. Байди. — Грубер Ф. Свята ніч : "… тиха ніч...". — Коник М.
Летіла зозуля : "… та й стала кувати...". — Анцев М. Задрімали хвилі : "… ясний
небосвід..." / укр. текст А. М'ястківського. — Шимкус С. Піон : "Цветок мой
прекрасный..." / рос. текст А. Титова. — Лассо О. Auditte nova : "… Auditte...". —
Мюллер К. Abba. Vader, lof en ere : "… zij eeuwig...". — Дернтл К. Zum Gloria : "Lob
und Preis..." ; Zum sankrus. — Тейн М. When He Comes Again : "I wonder...". —
Грінвуд С. Contenplation : "Whe stark...". — Якимець В. Пречистая Діва : "… Сина
породила...". — Доан В. Hark! There Comes a Whisper : "… stealing..." / сл. Ф. Кросбі.
— Гумпердінк Е. Abendsegen : "Abends, will, ich...". — Токар О. Ой, чий то кінь
стоїть : "… що сива гривонька...". — Шуберт Ф. Липа : "Вот липа близ колодца..." /
сл. В. Мюллера. — Паркс К. Somethin' stupid : "I know I stand...". — Маккартні П.
Yesterday : "… all my..." ; P.S. I Love you : "As I write...". — Депре Ж. El Grillo :
"… e buon..." — Run to you : "A light in the room...". — Грубер Ф. Silent night :
"… Holy night..." / сл. Й. Мора. — Роджерс Л. Spring is here : "… Why doesn't..." /
сл. Л. Харта. — Шуман Р. Вечірня зоря : "Далёкий мой друг..." / сл. Рюккерта Ф.,
пер. Я. Родіонова. — Кос-Анатольський А. Наша дума : "… наша пісня..." /
сл. Т. Шевченка. — Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий : "… сердитий
вітер завива..." / сл. Т. Шевченка, оброб. В. Косенка. — Роздольський Д. Сонце
заходить : "… гори чорніють..." / сл. Т. Шевченка. — Лисенко М. Боже великий,
єдиний : "… нам Україну храни..." / сл. О. Кониського, оброб. О. Кошиця. —
Дженкінс К. Аватар : "Ariadiamus late...". — Бадельт К. Музика із кінофільму
"Пірати Карибського моря" : "Мм...". — Чаплін Ч. Smile : "… thoughyour..." / сл. Дж. Тернера, Дж. Парсонса. — Гершвін Дж. The mam I love : "When the mellow..." /
сл. А. Гершвіна. — Стельмащук С. Над Дніпровою сагою : "… стоїть явор меж
лозою..." / сл. Т. Шевченка.
44. Осіннє золото : із творчої скрині нар. аматор. фольклор. колективу при
Косів. територ. центрі соц. обслуговування / [ред.-упоряд.: В. Грабовський, З. Романів]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2019. — 83 с. : іл., портр. ; 30 см. —
200 пр. — ISBN 978-617-7624-71-3. — [2019-109 Н].
Зміст: Близнюк І. Косове мій : "… сиві задумані скелі..." / сл. Я. Гавучака ;
Косівчанка : "Ніби писанки, дівчата..." / сл. М. Борука ; Це моя Україна : "Зацвітуть
чебреці..." / сл. Б. Радиша. — Кос-Анатольський А. Марш Косівської художньої
самодіяльності : "Вперед, вперед, з веселими піснями..." / сл. А. Кос-Анатольського ;
Як цимбали обізвуться : "… з-за гори...". — Дутчак В. Ми не забули тебе, Тарасе :
"… черпаєм правду в твоєму слові..." / сл. М. Дубицького. — Смолій К. Моліться
щиро, Ярославни : "Щоб виростали в щасті діти..." / сл. Г. Лисої. — Кукурудза Т.
День народження : "У кожного є це свято...". — Пилип'юк Г. Не міняймо, милі
браття : "… рідну пісню, рідне слово..." / сл. О. Корбутика. — Коб'юк Ю. Ой у полі
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широкому : "… попід гаєм скраю...". — Корнеюк Л. Помолимось за мертвих і
живих : "… за душі тих, кого уже немає...". — Співають ветерани : "Ми є трударі і
війни є солдати..." / невід. автор. — Над Дніпровою сагою : "… стоїть явор меж
лозою..." / сл. Т. Шевченка.
45. Прохоров В. В. Дзвонить вечір росами : зб. пісень на сл. Володимира
Вихруща : [з букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Віктор Прохоров. — Тернопіль :
Терно-граф, 2019. — 63 с. : портр. ; 20 см. — 250 пр. — ISBN 978-966-457-360-0. —
[2019-097 Н].
Зміст: Слава Україні! : "Нас нікому не здолати..." ; Сонце волі : "Перед честю
віків стоїмо..." ; Немає кращої землі : "Куди по світу не ходи..." ; Син України :
"Злотаві лілії, синь неба..." ; На хрещатій горі : "… де букети бузкові..." ; Під крилом
вечірньої зорі : "… слухав дитинства свого казку..." ; Пісня : "Відродження минуле,
наче храм..." ; Сонце правди : "Молитви слово є..." ; Дорога до краю : "Хоч смута
зникає..." ; Великі Гаї в Австралії : "Стежини ціловані губи..." ; Осінь над Дністром :
"Вже з Дністром прощається лелека..." ; Рідна хата : "Хоч сторона моя багата..." ;
Біля рідного дому : "… біля рідних осель..." ; Стежина : "Наливає вітер вбілені
жита..." ; Щасливий я : "Яскрава даль голубить..." ; Моє дитинство : "… там — на
ріднополі..." ; В мене мати одна : "Я з криничного дна..." ; Люба матусю :
"В розсаднику світяться квіти..." ; Пірнаю в минуле, як в пам'ять життя : "… і згадую
руки матусині..." ; Вишні цвітуть : "У берег життя..." ; Отчий дім : "Клубом доріг..." ;
Материнська любов : "На лелечім крилі..." ; Сльоза : "З призьбою хати..." ; Дорога до
села : "Де медуниця й запах поля..." ; Стежка до села : "… в квітах зацвіла..." ;
Позаростали ті стежки : "… що наша юність залишила..." ; Липовий цвіт : "… пахне
медами..." ; Надія : "Ти не сумуй..." ; Стрів тебе я нічиєю : "… так стежки
зійшлись..." ; Ти — моя радість : "Ти бережеш мою долю від лиха..." ; Плекаю рідну
землю : "Плекаю землю рідну, любу..." ; Дзвонить вечір росами : "Мрійними і
чесними відлетіли з веснами..." ; Верни мені, доле, дорогу мою : "… де в золоті поле
і пісня в гаю..." ; Минає літо : "Минає вже літо, голубко моя..." ; Дні пролетіли, дні
журавлині : "… сіном духмяним..." ; Пролетіли літа : "На сплетіння доріг..." ;
Галичанка : "На світанку йдуть до танку..." ; У сузір'ї краси : "… стільки є таїни..." ;
Цвіла матіола : "… і блимала ніч..." ; Чужа : "Ти чужа, не моя..." ; Коли ти поруч :
"У руках настурції червоні..." ; Сині небеса : "… і гаїв коса..." ; Дарунок : "Теплим
полиском дня..." ; Квіти кохання : "Твоє зітхання, милі долоні..." ; Черешня біля
хати : "В хустині посивіла мати..." ; Черешня : "Так, за спиною вже чимало літ..." ;
Задушевна, ніжна, милостива : "… музика з-під пальчиків бринить..." ; Стрибають
коники малі : "… дзюрчить джерельце кволе..." ; Я тебе в уяві малював : "… на
далекім юності причалі..." ; Білі черемхи : "А вітер накличе щедротної днини..." ;
Хустина : "Біла-біла з цяткою хустина..." ; Тебе я благаю : "… благаю тебе..." ; Як
діждуся тебе : "… тихо скажу тобі..." ; Обніму ліщину : "Листата вільшина..." ; Чому
ти зів'яла : "… ромашко моя..." ; Я до тебе прийду : "Тихе в квітах село..." ; Вальс для
волинянки : "Стрілись з тобою..." ; Українко моя : "Усміхається світ..." ; Не сумуй :
"Не тужи, не сумуй...".
46. Резанова О. И. Моим друзьям : (сб. песен) : [частина творів, що входять до
збірника з букв.-цифр. познач партії супроводу] / Оксана Резанова. — Днипро :
Ленский А., 2019. — 68 с. : портр. ; 29 см. — Часть текста укр. — 50 экз. —
ISBN 978-966-7651-07-8. — [2019-137 Н].
Зміст: Живи, Україно, у віках : "Народ України омріяв віками..." / сл. А. Хитрюка ;
Мелодия, не умирай во мне : "… Не дай моей душе смириться..." / сл. З. Карна21

уховой ; Зима : "На серый город падал снег..." ; Прошла прекрасная пора : "… пора
идиллий..." / сл. И. Найдовской ; Благословляйте верную любовь : "… Она поёт..." ;
Застольная : "Сегодня проч я прогоню печали..." ; Память сердца : "А знаете ли
вы..." ; Желаю людям и себе : "Желаю сорок сороков..." ; Когда приходит жизненый
закат : "… у нас иное мироощущенье..." ; Элегия в душе : "Коктейль мелодии
дождя..." ; Падал снег : "На память, на дивные грёзы..." / сл. В. Гладышева ; Память :
"Былых очарований не вернуть..." ; Моим друзьям : "Всё проходит, всё течёт..." /
сл. А. Лозы ; Світи : "Себе горінню присвяти..." ; О, море : "О море, бриз..." ; Эта
штука — жизнь : "Я живу и радуюсь..." ; Моя волна : "Нептун, всесильный царь..." /
сл. Д. Брацлавера ; Года : "Как будто з чудом расставаясь..." ; Аккорды души : "Так
пасмурно в душе..." ; Париж : "Чтоб восхищением обьятой..." / сл. Л. Некрасовой ;
Встреча со школой : "А школа, как детство..." ; Осенняя женщина : "… хрупкопрекрасна..." / сл. О. Резановой ; Разговаривай меня : "Эх, гармонь, печаль..." /
сл. Л. Ленской ; Слово журналіста : "Високе слово над життям..." / сл. В. Лук'яненка ;
Улыбайтесь, друзья, улыбайтесь : "Если сыро, и слякоть..." / сл. В. Третьякова ;
Лебединая верность : "Ушла птица в камыши..." ; Осень жизни : "В нашу жизнь
приходит осень..." / сл. Л. Яворской ; Осень прощения : "Душу летнее греет
тепло..." / сл. Г. Сидлецкой.
47. Сичевська В. В. Вокальний ансамбль : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Ч. 2 /
Валентина Сичевська ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир : Полісся,
2019. — 165 с. ; 29 см. — Частина тексту білорус., англ. — 300 пр. — ISBN 978-966655-928-2. — [2019-130 Н].
Зміст: Фільц Б. Весно, моя нене : "… нахились до мене..." / сл. Д. Павличка. —
Філіпенко В. Веснянка : "Прийди, прийди, весно..." / сл. А. Навроцького ; Криниченька : "При камені, при білому..." / сл. М. Ткача. — Веснянка : укр. нар. пісня :
"Ой на горонці, на полонині...". — Вимер І. Вишивала дівчина сорочку : "Дівчина
сорочку вишивала..." / сл. В. Вихруща. — Шамо І. Впали дві зірниці : "… та й в одну
криницю..." / сл. В. Курінського. — Мельничук Б. Доню, донечко : "Ти світи, моя
зіронько..." / сл. В. Мельника. — Гомоляка В. Жоржини : "Вдома посадила..." /
сл. Д. Луценка. — Корчинський Ю. Защебетала та й ластівонька : "… у новорічний
веселий вечір...". — Поклад І. Зелен клен : "На городі той зелен клен..." / сл. Ю. Рибчинського, транскр. А. Бондаренка ; Летять ластівочки : "… та й у три рядочки..." /
сл. О. Вратарьова ; Пісня про матір : "Мамо, вечір догора..." / сл. Б. Олійника ; Тиха
вода : "… греблю рве..." / сл. Ю. Рибчинського. — Сльота І. Зелена неділя : "Прийди, прийди до мене..." / сл. І. Бершника ; На човні : "Ми на човні..." / сл. В. Гринько.
— Коломієць А. Іванчику-Білоданчику : "… поплинь, поплинь по Дунайчику...". —
Татарченко А. Крила : "Я мала крила..." / сл. Ю. Рибчинського, оброб. Л. Дуб'єцької. — Лобко В. Купи мені, моя мати : "… за три копи голку..." ; Ой у полі три
тополі : "… одна одну перехитує..." ; По діброві вітер виє : "… гуляє по полю..." /
сл. Т. Шевченка. — Білаш О. Лелеченьки : "З далекого краю..." / сл. Д. Павличка ;
Сонце листя золотого : "Стежка вилася..." / сл. В. Юхимовича. — Шаповаленко В.
Летить куля : "… над кулями...". — Матка ж моя, старенька : білорус. нар. пісня :
"… як голубка сівенька...". — Скороход Д. Місяченьку : "… братику...". —
Олейнікова А. Місячна обручка : "Гладив туман річку..." / сл. Л. Чижової. —
Крижанівський С. Ой на Івана Купала : "Ой на Івана та й на Купала там
дівчинонька...". — Некрасов О. Ой не коси, мій татойко, сіна : "Косарі, косарі..." ;
Розкопаю я гору : "… да й посію я рожу...". — Ой, рана на Йвана : білорус. нар.
пісня : "… проці Йвана ночка...". — Ой ти, місяцю : укр. нар. пісня : "… я зіронька
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ясна...". — Кіхта В. Ой чий то кінь стоїть : "… що сива гривонька...". — Бець О.
Пада вечір : "На копиці, мов жар-птиці..." / сл. В. Морданя. — Лисенко М. Пливе
човен : "… води повен...". — Мейтус Ю. Подоляночка : укр. нар. пісня : "Десь тут
була подоляночка...". — Смірнов В. При долині кущ калини : "… похилився до
води...". — Кириліна І. Прийшло літо : "… із зеленим ситом..." / сл. І. Царинного. —
Прилетіла перепілонька : укр. нар. пісня : "… у зеленую дібровоньку...". — Гершвин Дж.
Clapa yo' hand : "… Slapa yo thing..." / сл. А. Гершвина. — Майборода П. Рідна мати
моя : "… ти ночей не доспала..." / сл. А. Малишка. — Островський В. Світить
місяць : "… світить ясний...". — Сміються, плачуть солов'ї : "… і б'ють піснями в
груди..." / сл. О. Олеся. — Горчинський А. Солов'їний спів : "Я слухала спів
солов'їний...". — Ревуцький Л. Стоїть явір над водою : "… в воду похилився..." / оброб. для бандури В. Лобка. — Шоповаленко В. У рідному краю : "… нам сонце
ласкаве..." / сл. М. Сингаївського. — Поклад І. Чарівна скрипка : "Сіла птаха
білокрила на тополю..." / сл. Ю. Рибчинського. — Янівський Б-Ю. Червона калино,
чого в лузі гнешся? : "… Чи світла не любиш..." / сл. І. Франка. — Чом, чом, земле
моя : "… так люба ти мені...". — Філіпенко А. Щедрівка : "У сему двору, як у
вінку...". — Стасюк Т. Щедрівка : "Ой пшениця біла-біла..." / сл. Я. Яроша. —
А вже весна : "… а вже красна...". — Івасюк В. Балада про мальви : "Заснули мальви
біля хати..." / сл. Б. Гури, оброб. З. Куркової. — В полі-полі плужок ходить :
"… Щедрий вечір...".
48. Фесенко Н. Р. Співає душа : зб. пісень : [твори з букв.-цифр. познач. партії
супроводу] / Ніна Фесенко ; [аранж. Яновський В. М.]. — Кропивницький : Поліум,
2019. — 44 с. : іл., портр. ; 29 см. — ISMN 979-0-9007163-0-9. — [2019-087 Н].
Зміст: Чорнобривці цвітуть : "… біля рідної хати..." ; Бажаю вам, діти :
"Я бажаю вам миру й любові..." ; Затанцюймо, козаченьки : "Підведу я чорні
брови..." ; Море : "… бушує, море гуркоче..." ; Моя Україна : "Простори твої споглядаю..." ; Вишиванка : "Вишиванку вишивала..." ; Летять журавлі : "В небі гострим
клином..." ; Повернися, сину : "У солдати сина..." ; Малюю життя : "Я картину життя
намалюю..." ; Місія висока : "Чом ти, місяць, одиноко..." ; Промінь кохання : "Їхав в
електричці..." ; Мрії збуваються : "Ми із любим вечерком..." ; Співає душа : "Гуляю
по полю..." ; Пістряві черевички : "Ці пістряві черевички..." ; Піду я до криниці :
"… у рідному селі..." ; День народження : "… моє — величезне свято..." ; Гірський
струмочок : "Закохана в Карпати..." ; Вербиченька : "Чом ти, вербиченько..." ;
Я люблю Василя : "Вечерком в садочку..." ; Я, матусю, покохала : "Гуляв вітер по
долині...".
49. Хорова традиція села Озимина : [зб. пісень з репертуару нар. аматор. хору
"Джерело" : навч. посіб. / авт.-упоряд. Д. Василик] ; Самбір. об-ня Всеукр. т-ва
"Просвіта", Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т муз. мистецтва. —
Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2019. — 71 с. : іл., портр. ; 21 см. — На тит. арк.:
Пам'яті Галини Іванівни Кос. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — 200 пр. —
ISBN 978-617-7624-57-7. — [2019-179 Н].
Зміст: А ми молодії стрільці січовії : "… не боїмося нічого..." ; Дрімає калина :
"… в червонім намисті..." / сл. Ю. Шкрумелика ; За Києвом під Крутами :
"… страшний бій був..." ; Йшли стрільці до бою : "… за Вітчизну..." ; Мов олень той,
що загнаний в болото : "… зацькований собаками..." ; Подай, дівчино, руку на
прощання : "… може, останній вже раз..." ; Ой ламала дівчина червону калину :
"… спускаються січовики з гори на долину..." ; Розпрощався стрілець : "… із своєю
ріднею..." ; У неділю рано, ще сонце не сходить : "… українське військо по кошарам
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ходить..." ; Чи то буря, чи то грім : "… що гуде у хмарі він..." / сл. О. Маковея ; Вже
вечір, вечоріє : "… повстанське серце б'є..." ; Ви жертвою в бою нерівнім лягли :
"… з любові до свого народу..." ; Віють вітри : "… та буйно повівають..." ; Гей же до
бою, браття, за волю : "… гей же з катами..." ; Пісня про Степана Бандеру : "Десь там
далеко на чужині..." ; Жовто-блакитний стяг : "… над нами сяє...". — Вахнянин Б. За
Україну : "… з вогнем завзяття..." / сл. М. Вороного. — Забудь мене, моя матусе :
"… забудь мене..." ; Землю виорюють гранати : "… і справлять її під засів..." ; Зів'ялі
квіти відійшли : "… зморожені вітрами...". — Нижанківський О. Зродились ми
великої години : "… з пожеж війни і полум'я вогнів..." / сл. О. Бабія. — Лети, моя
пісне : "… в далеку дорогу..." ; Лине пісня буревісна : "… по Самбірщині кругом..." ;
Люба матусе : "… ти все для мене..." ; Ми зродились із крові народу : "… колихала
нас грізна тюрма..." ; Ми сміло йдем у бій : "… за Україну..." / сл. О. Теліги ; Небо
синє, земля чорна : "… та земля чорна..." ; Невесело сонце світить : "… в українському селі..." ; Ой, війна, війна : "… Світова війна..." ; Ой там у лісі при долині :
"… там дикі рожі розцвіли..." ; Ой там у лузі кущ калини : "… на ньому листя
шелестить..." ; Послухай, дівчино-красуне : "… що я тобі в пісні скажу..." ; Про
Біласа і Данилишина : "Ще не вмерла Україна..." ; Сонце сходить і заходить : "… а в
тюрмі моїй темно..." ; Там, під лісом, темним бором : "… там партизани йдуть..." ;
Триста літ минає : "… як наш брат в кайданах вмирає..." ; Чуєш, сурми грають :
"… юнаків скликають..." ; Шістнадцятого червня там був великий бій : "… Там впало
шість героїв..." ; Боже, врятуй Україну : "… молю, благаю, прости..." ; Вечірній
дзвін : "… вечірній дзвін... багато дум наводить він..." ; Гімн "Просвіти" : "Станьмо
громадов, як діти..." / сл. А. Курдидика ; Ой в полі могила ; "… з вітром говорила..." ;
Чи чуєш ти, брате-юначе : "… чи бачиш ти братські кайдани..." ; Останній раз :
"… іду від вас...".

2.4 Спів соло
50. Базиликут Б. О. Ліричні пісні українських композиторів для мецосопрано : навч.-метод. посіб. / Б. Базиликут ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. —
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. — 235 с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 209
(19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — ISMN 979-0-707535-00-4. — [2019-011 Н].
Зміст: Матюк В. Родимий краю : "… село родиме..." / сл. В. Шашкевича ;
Веснівка : "Цвітка дрібная..." ; Згадка щастя : "Котишся, котиш, білий місяченьку..." /
сл. І. Гушалевича ; І молилася я : "… сподівалася я..." / сл. О. Кониського. —
Гайворонський М. Ой впав стрілець : "… украй зруба..." / сл. М. Гайворонського,
оброб. Я. Ярославенка. — Купчинський Р. Зажурились галичанки : "… через тую
зміну..." / сл. Р. Купчинського, оброб. Я. Ярославенка ; Засумуй трембіто : "… та по
всьому світу...". — Кос-Анатольський А. Зоряна ніч : "… кличе мене..." / сл. А. КосАнатольського ; Коли заснули сині гори : "Ніч над Карпатами темнокрилатими..." ;
Ой візьму відерце : "… чистої води..." ; Про тебе мрію : "Коли проходять зорі в
небесах..." / сл. Я. Райніса. — Майборода П. Рідна мати моя : "… ти ночей не
доспала..." / сл. А. Малишка. — Костецький М. Люблю я тебе, Україно : "Коли на
чужині душа в смутку мліє..." / сл. О. Новицького ; Не згасне кохання : "Мені не
заснути в цю нічку осінню..." / сл. М. Сома. — Білаш О. Знову осінь : "… знов у
далекий вирій..." / сл. Є. Гуцала ; Калина в житті : "Сумуючи в житті, калина
стоїть..." / сл. В. Федорова ; Люби мене — не покинь : "Де ти, любов моя..." /
сл. М. Ткача ; Сину, качки летять : "На світанку мати..." ; Як надійшла любов :
"Дзвенить у зорях небо чисте..." / сл. Д. Павличка. — Петросян С. Теплі джерела :
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"Багато пісень є..." / сл. Г. Канич. — Єльчанінов В. Ave, Maria : "… Ave, Maria..." /
сл. О. Макара ; Колискова : "Вечір зорями спадає..." / сл. І. Мандзика ; Романс : "Під
моїм вікном ростуть білі квіти..." ; Ти — моя музика : "… моя...". — Івасюк В.
Балада про дві скрипки : "Ой зробив хлопчина та й дві красні скрипки..." / сл. В. Марсика ; Запроси мене у сни : "Йдуть літа, то не біда..." / сл. Б. Стельмаха ; Кленовий
вогонь : "Як стріла до видноколу..." / сл. Ю. Рибчинського ; Червона рута : "Ти признайся мені..." / сл. В. Івасюка. — Яропуд З. Березнева заметіль : "Раптова березнева
заметіль..." / сл. В. Матвієнка. — Кириліна І. Не вірю : "Дехто каже, що нема
кохання..." / сл. І. Бараха. — Шепель А. Вишиванка : "Вишиванку вишивала..." /
сл. Є. Лещук ; Радуйся, Діво Маріє : "Тебе благаєм в ранішню годину..." /
сл. В. Хомика.
51. Бобикевич О. О. (1889—1970). Солоспіви на вірші українських поетів :
навч. посіб. [до навч. дисципліни "Профіль: фортепіано"] / Остап Бобикевич ; [ред.упоряд. У. Молчко] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Навч.-наук. ін-т
муз. мистецтва. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2019. — 27 с. ; 30 см. — Присвяч.
130-річчю від дня народж. композитора. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. —
300 пр. — ISMN 979-0-707537-36-7. — [2019-111 Н].
Зміст: Я чую пісню : "… мов крізь сон..." / сл. Д. Загули ; Червоні маки : "… ах!
Як же ти їх любиш..." / сл. В. Щурата ; Айстри : "Сонце в хмарі..." / сл. Н. Кибальчич ; Як гарно слухати : "… про дні далеких літ..." / сл. М. Філянського ; Я б
знов зустрів тебе з вінком : "… Та квіту вже немає..." ; Ой де ж тії квіти : "… що так
розцвітали..." / сл. М. Майструка.
52. Величко О. Б. Постановка голосу: методика творчої взаємодії студента і
концертмейстера : навч.-метод. посіб. / О. Б. Величко, Н. М. Голубейко ; Львів. нац.
ун-т ім. Івана Франка, Ф-т культури і мистецтв, Каф. муз. мистецтва. — Львів :
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2018. — 83 с. : іл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 78—81
(47 назв). — Імен. покажч.: с. 82—83. — 300 пр. — ISBN 978-617-10-0458-0. —
[2019-025 Н].
Зміст: Сковорода Г. Стоит явор над горою : "… все кивает головою...". —
Бортнянський Д. Гімн місяцю : "Чутливе сонце зігріє..." / сл. Ф. Лаферм'єра, укр.
текст Б. Тена. — Кропивницький М. Соловейко : "Ой у саду соловейко..." / оброб.
С. Заремби. — Лисенко М. Садок вишневий коло хати : "… хрущі над вишнями
гудуть..." / сл. Т. Шевченка. — Людкевич С. Тайна : "Хтось мене ще пам'ятає..." /
сл. О. Олеся. — Стеценко К. Вечірня пісня : "Тихесенький вечір на землю
спадає..." / сл. В. Самійленка ; Стояла я і слухала весну : "… Вона мені багато
говорила..." / сл. Лесі Українки. — Ревуцький Л. Проса покошено : "… спустіло
тихе поле..." / сл. М. Рильського. — Лятошинський Б. Твої очі, як те море :
"… супокійне світляне..." / сл. І. Франка. — Косенко В. Коли б то ти могла : "… хоч
на єдину мить..." / сл. О. Толстого, укр. текст О. Байкара. — Шуман Р. Радість
бурхливої ночі : "Wenn durch Berg…" / сл. І. Кернера. — Пуленк Ф. До моєї гітари :
"Ma guitare, je te chante…" / сл. П. Ронсара.
53. Вовчак І. М. На крилах мелодій : пісенник : [пісні з букв.-цифр. познач.
партії супроводу] / Ігор Вовчак. — Тернопіль : Терно-граф, 2019. — 148, [3] с. : іл.,
портр. ; 24 см. — Зміст розд.: Україно моя ; Присвята любові. — 100 пр. —
ISBN 978-966-457-363-1. — [2019-127 Н].
Зміст: Козацький марш : "… незламний дух..." / сл. В. Залізного ; За все,
Всевишній, дякую Тобі : "… за сонце ясне у зеніті..." / сл. Н. Омріяної-Бай ; Моя
заквітчана земля : "… неначе сонце..." / Н. Омріяної-Бай ; Священні Крути : "Кладу
букет калини у траву..." / сл. Л. Любарської ; Чорноокі журавлі : "Відлітають,
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відлітають чорноокі журавлі..." / сл. О. Гергель ; Мамине крило : "Яка ти ще дитина..." / сл. О. Гайденко ; Вишнева заметіль : "Мені наснився сад..." / сл. В. Залізного ; Збручеві сни : "Коси вербові, теплі шовкові..." / сл. В. Присяжного ;
Невичерпна криниця : "Стоїть свята криниченька..." / сл. Г. Петрука-Попика ; Повернення : "Нарешті вже я на подвір'ї..." / сл. М. Левицького ; Зупинись : "… на
хвилину..." / сл. Н. Зубицької ; Ой не шуми, луже : "… не хилися, дубе..." /
сл. Г. Петрука-Попика ; Орлине плем'я : "Поросли буйні трави..." / сл. В. Залізного ;
Лицарі волі : "Грабували край лихі чужинці..." / сл. В. Залізного ; Хлібне поле життя :
"Земле, доле моя..." / сл. М. Сингаївського ; Кличе пісня в село : "Щодня я вертаюсь
до тебе здаля..." / сл. В. Вихруща ; Доброта : "Від сонця Божий день ясний..." /
сл. Й. Фиштика ; Вулиця дитинства : "На вулиці, тополями багатій..." / сл. С. Шевченка ; Натхненна доля : "Ласкавий вітер ніс мене по полю..." / сл. Ю. Тітова ;
Франкова криниця : "Кринице, зранена, голубко сиза..." / сл. Й. Фиштика ; Одягну я
сорочку : "… на свято..." / сл. Л. Любарської ; Спасибі, лікарю : "Хто колись
рахував..." / сл. Л. Любарської ; Христове Різдво : "Вже витає Христове Різдво..." /
сл. Л. Любарської ; Українська ніч : "Я бачу у небі і сонце, і хмари..." / сл. М. Супінки ; Я Вам дякую, мамо : "Втомилися руки..." / сл. В. Вихруща ; Лист дівчини :
"Ти пам'ятаєш давній наш мотив..." / сл. С. Шевченка ; Голод : "Бовваніють
хрести..." / сл. Л. Любарської ; Бойківська краса : "Збирає сонце ранішню росу..." /
сл. Л. Любарської ; Шануймо нашу пісню : "За щирість її не злюбили..." / сл. М. Сопінки ; Україна — свята родина : "Де вечори у цвіті черемшини..." / сл. В. Залізного ;
Небесна сотня : "Вже їм сонце не світить ласкаве..." / сл. В. Присяжного ; Пісня
емігранта : "Біля замку я народився..." / сл. М. Солонера ; Половіють жита :
"… виростають тополі..." / сл. В. Присяжного ; Україно моя : "… отча земле моя..." /
сл. Д. Луценка ; Любов — це Бог : "Од віку так було..." / сл. Є. Зозуляка ; Сорочка :
"Цю сорочку мені вишивала..." / сл. В. Ярмуша ; Молитва : "Спасибі, Боже, за чудову
землю..." / сл. Є. Зозуляка ; Моїй коханій Україні : "Моя кохана Україно..." /
сл. Н. Омріяної-Бай ; Місто моє : "Де у скиртах сонця..." / сл. М. Супінки ; Славним
запорожцям : "Де Дніпро тече широкий..." / сл. М. Супінки ; День народження : "Дня
пречистого, світлого, дивного..." / сл. І. Філика ; Серце, зранене любов'ю : "Не знав я
ласки..." / сл. М. Супінки ; Кохання є : "Хтось каже — кохання нема..." / сл. Є. Зозуляка ; От і все : "От і все. А була ти колись мені вірною..." / сл. А. Фіглика ;
Таїнство любові : "Полум'я в камінні..." / сл. Л. Крупи ; Нічний : "Я чекаю тебе з
неба..." / сл. С. Демчишина ; Вже відпалав духмяний май : "Червоним келихом
тюльпана..." / сл. В. Присяжного ; Осінь розлуки : "Полум'ям сяють жоржини..." /
сл. В. Присяжного ; Усміхнись до мене, доле : "Білим цвітом знову яблуня цвіте..." /
сл. Л. Любарської ; Я — просто жінка, що кохаю : "Твоїх образ не помічаю..." /
сл. Л. Любарської ; Весняні морози : "Духмяна черемха зітхає..." / сл. В. Присяжного ; Кохана : "Ти, як теплий ранок..." / сл. Д. Луценка ; Пора весіль : "Літа летять,
неначе буйні коні..." / сл. Б. Демківа ; Зимовий вальс : "Пахне в залі ялинка..." /
сл. Д. Луценка ; Синьоока веселка : "Зупинися, юна перехожа..." / сл. Є. Зозуляка ;
Моя далека зоре : "Ой, ти була, як ранок..." / сл. Й. Фиштика ; Квіти твоїх почуттів :
"Не треба дзвінків телефонних..." / сл. Є. Зозуляка ; Дивлюсь я на яснії зорі :
"… смутні мої думи, смутні..." / сл. Лесі Українки ; Душа-надія : "Вербовий сон..." /
сл. М. Сингаївського ; Федотова любов : "Як любила чарка Федота..." / сл. М. Сингаївського ; Осінній вечір : "… тихий листопад..." / сл. Д. Луценка ; Відцвіли,
відгули, відболіли : "… і ні кроку вернути назад..." / сл. В. Присяжного ; Коханим
даруймо весну : "Не треба, не треба, кохана..." / сл. В. Присяжного ; Білі акації :
"Білі акації будуть цвісти..." / сл. В. Сосюри ; Не клич : "… мене, бо не прийду..." /
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сл. Л. Любарської ; Театр : "Яка магічна сила..." / сл. Л. Любарської ; Цвіт кохання :
"Мак червоний..." / сл. Й. Фиштика ; Червоної троянди цвіт : "Між плаями чекань..." /
сл. Й. Фиштика ; Присвята любові : "Без любові світ не уявляю..." / сл. Ю. Тітова ;
Вернись росою : "Все далі і далі дитинство моє..." / сл. В. Присяжного ; Скажи, як ти
мене колись любила : "Пливуть, пливуть у тиху даль літа..." / сл. В. Присяжного ; Ой
очі, очі, очі жіночі : "Дивишся в очі..." / сл. С. Якима ; Повернись : "Ти, мов спалах
зорі..." / сл. В. Залізного ; Я не кляв тебе, о зоре : "… хоч як сильно жаль..." /
сл. І. Франка ; Ой жалю мій, жалю : "… гіркий непомалу..." / сл. І. Франка ; Доля
моя : "Я хочу тебе обійняти..." / сл. Н. Омріяної-Бай ; Музика сонячного маестро :
"Маестро на сцені..." / сл. Н. Омріяної-Бай ; Дорога : "Не жалійте себе..." /
сл. В. Фиштика ; Верховина : "Ой, по горах-полонинах..." / сл. В. Ярмуша ; Лебедині
два крила : "Коло броду дотлівали..." / сл. Д. Луценка : "Шануймо жінку : "Не дарма
навіть цвітом..." / сл. Й. Фиштика ; Без тебе і з тобою : "Забіліли сніги..." /
сл. Є. Зозуляка ; Полонений кохання : "Це не видумка, казка..." / сл. Б. Мельничука ;
Малина в саду : "Дозріла малина..." / сл. Є. Зозуляка ; Я сам собі приснився навесні :
"Я сам собі приснився навесні, та й не собі..." / сл. Я. Павуляка ; Черешневий сніг :
"Білий сніг черешень чорних..." / сл. В. Кравчука.
54. Дідик М. І. Край козацької слави : зб. авт. пісень : [збірник з букв.-цифр.
познач. партії супроводу] / Дідик М. І. — Дніпро : Біла К. О., 2019. — 51, [1] с. :
портр. ; 21 см. — 90 пр. — ISMN 979-0-9007170-0-9. — [2019-175 Н].
Зміст: Новорічний хоровод : "Хай сьогодні холодно..." / сл. В. Воробьової ;
Весняний хоровод : "Вже розтанув сніг увесь..." ; Мама і сонечко : "Мамо, люба..." /
сл. Жушніна ; Гарна Україна : "Люба, рідна Україно..." ; Прощай садочок : "Рідний
наш садочок..." / сл. О. Бережний ; Час прийшов прощатися : "… дитсадочок
милий..." ; Новорічна ніч : "В ніч казкову..." / сл. О. Волощоський ; Ми тепер
школярики : "… а не дітвора..." / сл. О. Бережний ; Ми здружилися в школі : "… як
прийшли в перший клас..." / сл. М. Олексієнко ; Дощик : "… дощик з висоти..." /
сл. О. Бережний ; Два півники : "… горох молотили..." ; Новий рік : "Білий сніг
навкруги..." / сл. О. Бережний ; Плескотушки-пострибушки : "Рученята ототушки..." /
сл. Г. Остапенко ; Хоровод із дідом Морозом : "Все засипало сніжком..." ; Вітання
матусі : "Матусенько рідненька..." / сл. Г. Милай ; Щасливо жити : "Посадила
матінка..." / сл. В. Гребенюк ; Карнавал : "Знов прийшло..." / сл. Н. Сопільник ; А хто
вас навчив : "Ми виросли..." / сл. Н. Андрус ; Моя стежина : "Йду стежиною з
дому..." / сл. М. Олексієнко ; Тут козаки героями ходили : "Стежина десь ховається..." / сл. Л. Плис ; Жовті Води славне місто : "Народилося в походах..." /
сл. О. Бережний ; Зорі : "Я не знаю скільки..." ; Роки мої : "… у вирій відлітають..." ;
Краю козацької слави : "… боїв переможних..." / сл. В. Донська ; Ми нащадки
козацького роду : "… народились в славетнім селі..." / сл. О. Бережний, С. Бережна ;
Вип'єм по чарчині : "Зберемося з кумом..." / сл. О. Бережний ; До неньчиної хати :
"… на поріг..." ; Придніпровські козаки : "Кальнишевського справжні онуки..." /
сл. М. Олексієнко ; Чорнобильський дзвін : "Летить журавлиний клин..." /
сл. О. Бережний ; Калина : "Не ламай калину..." ; Козацька похідна : "Від'їжджаєм з
України..." / сл. І. Папаїка ; Сім'я : "В короні зір і у віночку з жита..." / сл. І. Зінковська ; Прилітай, лелеко : "… з далеку-далеку..." / сл. О. Бережний ; Одне прохання :
"Піднялося сонце..." ; Вишневий сад : "Забуяла дивним цвітом..." ; Пам'ятаєш мамо :
"… як перший раз сповила..." ; Фото у руці : "Тато на руках..." ; Козакам : "Почув
соловей...".
55. Дзюба С. В. Примчу на білому коні : сто пісень : [збірник пісень з букв.цифр. познач. партії супроводу] / Сергій Дзюба. — Київ ; Чернігів : Міжнар. літ.27

мистец. акад. України : Чернігів : Десна Поліграф, 2018. — 207 с. : портр. ; 30 см. —
Текст укр., рос. — 5 000 пр. — ISBN 978-617-7648-38-2 (у паліт.). — [2019-013 Н].
Зміст: Льойтра П. Примчу на білому коні : "… до тебе..." ; Зачепився місяць за
дзвіницю : "… спить стомившись..." ; Колискова для Тані : "Я намалюю сон, щоб міг
тобі наснитись..." ; Душа, мов скрипка : "… пилом припада..." ; До Трускавця : "Для
тебе я приготував..." ; Пожухлим листям сумувала осінь : "… Та я любистком був..." ;
Балада про жабу : "Я на болоті довго жив..." ; Балада про відьму та екстаз : "Був час,
коли усе вже по цимбалах..." ; Опівнічна балада : "Тут жити хочеться чомусь...". —
Збарицький М. Здрастуйте, рідні! : "… Як там, у Штатах..." ; Батьку, не сумуй :
"Сивий птах на зиму відліта..." ; Поштовий вагон : "У вазах дворів..." ; Тетяночка :
"Я не засну до раночку..." ; Чарівна криниця : "Є чарівна криниця в нашому місті..." ;
Давай поїдемо туди : "… де кожна лінія — краса..." ; Воднодень : "Ми з тобою
згаснем воднодень..." ; Не знаю я : "Ти — ніжна і сумна..." ; Калина зажурилася :
"… на явір похилилася..." ; Балада про долю : "Я знаю: першим був не пан Адам..." ;
Сестра : "До тебе йду з радощів і тривог..." ; Тещенька моя хороша : "Моя теща — як
принцеса..." ; Все відносне в цьому світі : "… і трамвай..." ; У шинку — одна біда :
"Гей, шановні, годі вам..." ; Побудь на моїх устах : "До оселі треба...". — Дзюба С.
Білі ангели : "Сніг лапатий — син слухняний..." / сл. Т. Дзюби ; Січе вітер листя на
тютюн : "… самокрутки палять димарі..." ; "Якщо душа не сягне голови : "І цей
штахетник батарей..." ; Одного разу впізнавши : "… при довідці, що здоровий..." ;
Зелений замок : "Земля в шкоринці..." ; Цілющий подарунок : "Для тебе я
приготував..." ; Сивий птах : "… на зиму відліта..." / сл. І. Дзюби ; Ти ще струна — не
думай про літа : "Душа — мов скрипка..." ; Дощ із карими очима : "Це — просто
дощ, а ти..." ; Пісня про чудодійні долоні снігуроньки Тетянки : "Я до тебе
прийду..." ; Зима — така маленька, мов японка : "… і ось — твій тихий вирок..." ;
Мій друг Адам іде в універсам : "… плящину візьме..." ; Двійники : "Я бачив нас
обох..." ; Чекання : "Не випав сніг — щасливий..." ; Балада про осінь : "Пожухлим
листям сумувала осінь..." ; Воскресіння весни : "… як пришестя Христа..." ; На плесі
затаврованих стремлінь : "… нестерпно сумно..." ; Балада про мову : "Скажи,
нещасний чоловіче..." ; Балада про боротьбу : "Наше життя — боротьба..." ; Епізод :
"Бурлака-місяць — мов підбитий птах..." ; Предчувствие войны : "Я пил, но не
хмелел..." ; Как Ангел, уснул часовой : "Луны бледнолицей оскал..." ; Мне — 33 :
"Родители стареют на глазах..." ; И хочется, и колется : "Ты — кислая, лимонная..." ;
Замах дощихи : "Залишив якось, парасольку вдома..." ; Балада про яйця : "Несуться
кури всім на втіху..." ; Балада про ліжко : "Великі битви вимагають сил..." ; Любов із
тролейбусом : "В когось хатка — лиш небо безкрає..." ; Роксолана : "Мене шаблі і
кулі не беруть..." ; У мужчин — ситуацій немало : "… уночі — то одне, то сумне..." ;
Я на болоті довго жив жабкою : "… одненьку лілію любив..." ; Балада про русалку :
"Вийшов якось уночі..." ; Оптимістична балада : "Хай здійме знов дружина
"бучу"..." ; Балада про супермена : "Кладу вірші — цеглина до цеглини..." ; Балада
про діда : "Треба лисину хоч погріти...". — Чабан Т. Намисто і струна : "Жили-були
намисто і струна..." ; Ми з тобою згаснем молодими... : "… може влітку...". — Дзюба С.
Сон древнього собору : "Зачепився місяць за дзвіницю..." ; О, як тривожно вас
любить : "Сніг висвітлив мою печаль..." / сл. М. Пасічника ; Приїзд друзів : "Світ
кривавився круками..." ; Свеча : "Метель лепила на стекле..." / сл. Б. Пастернака ;
О доблестях, о подвигах, о славе : "… я забывал..." / сл. А. Блока ; Ни о чем не
жалейте : "Никогда ни о чем не жалейте..." ; Ты не ушла — и я не выстоял : "… я
даже слова не сказал..." / сл. П. Пиницы ; Я намалюю сон : "… і він тобі присниться..." / сл. Ю. Бедрика ; Золоті еполети : "Життя, що було..." / сл. Т. Федюка ;
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Нерозлийкава : "Тут рай для пацючків..." / сл. Р. Скиби ; Вітри — мов прощення :
"… Вітри..." / сл. Н. Гранич ; Мішені : "На кого нам списати..." / сл. Г. Баренца ; Цап
на городі : "Цап обіцяв..." ; Схожість характерів : "То що ж нас у світі..." / сл. Мутанова Г. ; Постій паровик : "… не гарцюйте колеса..." / пер. І. Дзюби ; Я продовжую
кричати : "Вже весна прийшла неждано..." ; Балада про музу : "В когось муза така, як
стрибне..." ; Шлюбні ігрища спецслужб : "Двірничка покохала..." / сл. О. Стусенка ;
На Страстной бульвар : "… зверь печальный..." / сл. О. Кабанова ; Баллада о книгах :
"Как запретные книги..." ; И жизнь прошла, и смерти не осталось : "… и поровну..." ;
Меж двух отчизн : "Лишенный глухоты и слепоты..." ; На сетчатках стрекоз :
"… чешуилось окно..." ; Мой старый бард : "… твоя душа..." ; Новый Шекспир :
"Большие мотыли..." ; Нострадамус : "Не зверь, но — человек..." ; Был полдень,
полный хрупкой тишины : "… и свежести..." ; Рыжей масти в гостиной паркет :
"… здесь жокей колдовал..." ; Отъезд : "Прежде всего: чьи-то прощальные губы..." ;
Я на себя смотрю издалека : "… зрачком непревзойденного..." ; Исторический
романс : "Отливал синевой и молился..." ; О чем с тобой поговорить : "… звереныш
мой..." ; Оставим женщин сплетничать в саду : "… греметь посудой..." ; Запасная
душа : "Парашютными шелками шурша..." ; Я сам себя забыл о жизни расспросить :
"… так забывают...". — Капасова В. Крокотунчик.
56. Димань Т. Ю. Хотіла б я піснею стати : пісні на вірші Лесі Українки : до
145-річчя від дня народж. поетеси / Тетяна Димань. — Київ : Знання України, 2019.
— 19 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-316-444-1. — [2019-019 Н].
Зміст: До тебе, Україно : "… наша бездольная мати..." ; Давня весна : "Була
весна весела, щедра..." ; Золотиста стежечка : "Тиша в морі... Ледве-ледве..." ; Хотіла
б я піснею стати : "… у сюю хвилину ясну..." ; Ой, здається — не журюся : "… таки
ж я не рада..." ; Коло річки : "… у садочку..." ; Вечірня година : "Уже скотилось із
неба сонце...".
57. Коляда А. В. Друзьям : [сб. песен : збірник з букв.-цифр. познач. партії
супроводу] / муз., предисл.] Александр Коляда ; [сл.] М. Тихонова-Чернышова. —
Львов : Простир-М, 2019. — 56 с. : ил., портр. ; 21 см. — Перед вып. дан.: Александр
Коляда (сценич. псевдоним Олесь Коляда), Муза Тихонова-Чернишова (лит.
псевдоним Елена Витичер-Фисташкова). — Часть текста укр. — 200 экз. —
ISBN 978-617-7746-25-5. — [2019-173 Н].
Содерж.: Молитва : "Во время жажды дай напиться..." ; Дикая роза : "Торжествовала ночь..." ; Когда я о тебе мечтала : "… так много было красоты..." ; Первое
свидание : "На первое свидание..." ; Взгляд грустит : "… на буйной пене..." ; За всё
благодарю : "Когда в уюте комнаты..." ; Тополя : "Я знаю, что вы вспомнили..." ;
Жизнь : "Нам жизнь, как высшая награда..." ; Замёрзший сад : "Коль сердцу
радостных видений..." ; Первая любовь : "Внезапнее, чем первый снег..." ; Мы
врываемся в судьбы : "… друг друга..." ; Заколдуй, зачаруй : "Не надо запоздалых
слов..." ; Воспоминание : "Заброшенной гитары..." ; Гитара старая : "Как живешь,
моя гитара..." ; Двое : "Спускался вечер..." ; Гитара, пой : "Когда гитара запоёт..." ;
Друзьям : "Я пригласила вас на ужин..." ; Здесь побывают все : "Как дерево сухое..." ;
Уезжающим : "Звучат слова последнего привета..." ; Попробуй : "… не вскипеть..." ;
Не проси ни о чём : "Выходя на пути..." ; Чужая жизнь : "Что знаем мы про жизнь
чужую...".
58. Кухта О. І. Пісні у супроводі фортепіано / Олена Кухта. — Київ : Муз.
Україна, 2018. — 40 с. : портр. ; 29 см. — Текст укр., рос. — 70 пр. — ISMN 979-0707527-81-8. — [2019-034 Н].
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Содерж.: Я родилась на юге : "… в июле..." / сл. Е. Кухты ; Гимн Ялте : "Есть
на юге такой уголок..." / сл. Н. Кропина ; Пісня про Ялту : "Я знову у Ялті співаю..." /
сл. З. Кучерявої ; С днем рождения, Ялта : "С Ялтой связана судьбою..." /
сл. Е. Кухты ; Ялта — берег сладких грез : "Сказочная Ялта..." ; Ялта — берег солнца
и любви : "Ялта, ты мой сон волшебный..." ; Гимн Артеку : "Под лазурным небесным
простором..." / сл. Н. Иващенко ; С днем рождения, Артек : "Что? Где? Когда?.." /
сл. Е. Бузни ; Артек — республіка життя : "Де Чорне море і блакить..." /
сл. В. Матвієнка.
59. Лесничая Г. А. Любви луча прикосновение : песен.-поэтич. сб. : [окремі
пісні, що входять до збірника мають був. цифр. познач. партії супроводу] / Галина
Лесничая. — Мелітополь (Запоріз. обл.) : Вид. будинок Мелітопол. міської друк.,
2018. — 121 с. : ил., портр. ; 21х22 см. — Текст рус., укр. — Загл. пер. и часть текста
парал. рус., англ. — 100 экз. — ISBN 978-617-7218-20-2 (в пер.). — [2019-050 Н].
Содерж.: Летний вечер : "… жду я встречи..." ; Яркая звезда : "Заметет
метель..." ; Покохай мене : "… мій милий..." ; Тонкий лед : "По тонкому ледочку..." ;
Вернись : "Солнце в небе скрыла туча..." ; Калина : "Під моїм віконцем виросла
калина..." ; Расцвела ромашкой белой : "… для тебя..." ; Как мне грустно без тебя :
"Доза счастья и несчастья..." ; Сирень цвела : "Я вспоминаю тот момент..." ; Завтра
будет поздно : "… ведь выпадет снег..." ; Я в плену у твоей любви : "… быть
счастливою мне помоги..." ; Жизнь прожить — не поле перейти : "… Я тебя так
поздно..." ; Ты не грусти : "Я заплакала в подушку..." ; Не со мной сейчас ты, не со
мной : "Небо вдруг сгустило тучи..." ; Скрипка плачет : "… и душа моя болит..." ;
Сколько в жизни дорог : "… от родимых ворот..." ; Коля у Марички первая любовь :
"Выйду ранним утром..." ; Подруга : "Живешь ты далеко теперь..." ; Метели : "Слишком
много между нами..." ; Родная школа : "Так быстро годы пролетают..." ; Любий
Київ : "Ти знов розквітаєш весною..." ; Село детства моего : "Мчится поезд быстробыстро..." ; Любе Орлове : "Там де тихо тече наша річечка..." ; Рідне село : "Босоніж
ступаю..." ; Променя світ : "… на землю упав..." ; Заречное — любимое село : "За
рекою стоит село..." ; Памяти Линды : "Ты прилетела из далекой стороны..." ;
Тарасові : "Нам березень тебе подарував..." ; Наш любимый детский сад : "Наш
самый красивый и лучший..." ; Красавица зима : "К нам вновь пришла красавица..." ;
Лучик солнца : "Мамочка любимая..." ; Наша матуся : "Коли струмочки в річку
переллються..." ; Две бабушки : "… есть у меня..." ; Песенка о гарбузе : "Висит на
заборе гарбуз..." ; Подрастают чемпионы : "Время быстро пролетает..." ; Ой, у степустепу : "… у таврійськім краї..." ; Новогодние карусели : "С неба падает, кружит
снег..." ; Славне Запоріжжя : "За порогами це місто народилось..." / сл. І. Калюжної ;
Ой, у гаю при долині : "… облітає кущ калини..." / сл. У. Голодної ; Відцвіли
черешні : "… розквітають вишні..." / сл. У. Голодної ; Я думала о вас : "Мой друг, я
думала о вас..." / сл. С. Непомнющей ; Помогите : "Ах, как больно, сердцу..." /
сл. С. Непомнющей ; Калина, мамина калина : "Росла калина біля хати..." /
сл. Т. Іванової ; Біля річки, біля броду : "… немов та калина..." / сл. У. Голодної ;
Мирному : "Півсторіччя стоїш над рікою..." / сл. Т. Іванової.
60. Марченко-Васильева О. А. Песни сердца моего = Пісні серця мого : сб.
песен : [збірник з букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Ольга Марченко-Васильева.
— Полтава : АСМИ, 2019. — 203 с. : портр. ; 21 см. — Текст рус., укр. — 100 экз. —
ISBN 978-966-182-568-9 (у паліт.). — [2019-149 Н]
Зміст: В єдинстві сила : "Коли немає єдності..." ; Море : "Влітку з татом, мамою..." ;
Оса і бджола : "Вихвалялася оса..." ; Півник : "Півень пісню склав таку..." ; Табір
"Калинка" : "Останній дзвоник продзвенів..." ; Їжачок : "Дивнй котиться
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клубочок..." ; Русалонька : "Далеко у морі..." ; Балада про диких лебедів : "В одному
королівстві..." ; Дівчина у вишиванці : "Ти граціозна, неначе весна..." ; Завітайте :
"В моїй країні знову свято..." ; Мальчишка : "Он был грозою нашего района..." ;
Вчителька : "В квітучій веселій дитинства країні..." ; Осінь : "… жовта осінь..." ;
Щедра осінь : "Промайнули швидко літечка дні..." ; Ми Святого Миколая вийшли
зустрічати : "Найприємніше свято приходить..." ; Мій Маленький принц : "Мені
наснився гарний сон..." ; Музика любові : "Пісень веселих..." ; Новорічна пісня : "За
віконцем біло..." ; Новорічне свято : "В цю нічку незвичайну..." ; Тож давайте разом
будем сонцю радіти : "Куди не поглянь..." ; Батьківський дім : "Так само, як і птахи
навесні..." ; Мамина молитва : "Завжди хотіла мама..." ; Батькова криниця : "Тихо до
озерця..." ; Прости меня, мама : "Мчится времени река..." ; Самый лучший папа :
"У моих родителей..." ; Не хвилюйся, моя мамо : "Так далеко, мамо..." ; Мама : "Все
цветы Вселенной..." ; Берегите мам своих : "От детства далёкого милого..." ; Цена
жизни : "Когда все вроде хорошо..." ; Творить добро всегда и всюду : "Как время
быстро всё бежит..." ; Синку мій, синочку : "Теплий сонячний промінчик..." ;
Загадочный мир : "Растёт наука и прогресс..." ; Обман : "Холодный стелется
туман..." ; Нет войне! : "Недавно я подумать не могла..." ; Не всегда всё так : "Зима
была без снега..." ; Наша песня : "Проживем свою жизнь..." ; Молнееносно мчат
минуты : "… бегут часы..." ; Куда же катится наша страна : "Огнями сверкают
витрины..." ; Кому потрібна ця війна? : "Кому потрібна ця жорстока..." ; Трударям
Батьківщини : "Весна приходить знов..." ; Доктор : "Решилась как-то я к врачу..." ;
Восьме березня : "Свято жінок наступає..." ; Делать нужно всем добро : "Мы
рождены, чтобы любить..." ; Волшебник : "Живёт в прекрасной солнечной
Полтаве..." ; Безумный двадцать первый век : "В безумный двадцать первый век
приходит новый человек..." ; Аномалия : "В мае на цветущий сад..." ; Великдень :
"Весна буяє..." ; Добрым людям : "Говорят, что на грешной земле..." ; Моя
спасительница — музыка : "Если сын нагрубил..." ; Дай, Господи, мне сил : "Мне
хочется понять..." ; Наша вечная любовь : "Среди женщин всей Вселенной..." ; Два
сердца бьётся в унисон : "Белое платье, белая фата..." ; Любимый муж : "Я помню,
прошептал ты..." ; Ангелы, храните любовь : "Хочу тебя любить..." ; Ах, розы
красные : "Всё это было с нами..." ; Мелодия души : "Ты милее всех мой
ласковый..." ; Білосніжка : "Закохався я в лілію чисту..." / сл. В. Анацького ; Зима
зовёт : "Так звонко зимушка поёт..." ; Дорога к тебе : "На протяженье долгих лет..." ;
Будь рядом со мной : "Я люблю когда дождь за окном..." ; Не обижайте своих
любимых : "Любят женщины ушами..." ; Лети моя любовь к тебе : "Ты нежданно
исцелил меня..." ; Ты куда ведёшь, моя любовь? : "В памяти остался..." ; Не
используй ты меня : "Говорят, гордыня — это грех..." ; За тобой я, как за каменной
стеной : "Забавно в жизни получается..." ; Нерадивым мужикам : "Что за странные,
нелепые причины?..." ; Озеро любви : "Где гулять любили мы..." ; Несе теща воду :
"… коромисло гнеться..." ; Твой смс : "Шумит волна..." ; Ах, эта грешная любовь :
"Красивый, но чужой..." ; Екатерина : "Мы повстречались как-то..." ; Радію чи плачу,
та все за тобою : "… чим доля віддячить..." ; Я читаю по твоїх очах : "Так довгодовго нас з тобою..." ; Неразделённая любовь : "Мне недавно мой друг позвонил..." ;
Твоя : "Розквітають яблуні..." ; А нам шептали волны : "Ты был намного моложе
меня..." ; Это сон : "Снег кружится над волосом милым..." / сл. В. Анацкого ;
Фестиваль : "Завершился фестиваль..." ; Новогодняя ночь для двоих : "В новогоднюю ночь мы с тобой..." ; Клубника ароматная : "Всегда наша жизнь..." ; Да поведай
ему, солнце красное : "Холодный стелется туман..." ; Отпускаю : "Я поначалу
думала..." ; Переболела : "Я умом всё понимаю..." ; Виртуальная любовь : "Всё
31

теперь по-новому..." ; Створимо мелодію любові : "З'єднались долею..." ; Любовь —
она живая разная : "Каждый живущий под небом..." ; Вальс "Фантазия флейты".
61. Матій П. П. Мій краю благословенний : пісні / [муз.] Петро Матій ; [сл.]
В. Новак. — Ужгород : Timpani, 2019. — 207 с. : портр. ; 29 см. — Текст укр., рос.,
русин. — 100 пр. — ISBN 978-617-7372-37-9. — [2019-056 Н].
Зміст: Я знаю місце на землі : "Хатина наша у саду..." ; Батьківський поріг :
"Коли лишив я..." ; Мамина стежина : "Стежина та, що з хати привела..." ; Моя
вітчизна : "Вітчизною зову..." ; Тече собі ріка : "… широка, повноводна..." ; Букет
конвалії : "… лежить в твоїй руці..." ; Елегія печалі : "Прозора, світлая печаль..." ;
Троянди : "Букет червоний..." ; Жоржини : "Розцвіли жоржини за вікном..." ;
Калина : "Розквітала весна..." ; Орхідея : "Той дивовижний орхідеї цвіт..." ; Любов —
це повінь бистрої ріки : "У всьому винен швидкоплинний час..." ; Солодкий біль :
"Ти щирий біль..." ; Твої очі : "Я люблю дивні очі твої..." ; До своїх пригортаю
грудей : "Ти зробила щасливою долею..." ; Без тебе : "Нам щастя посміхнулося..." ;
Ніяковію я коло тебе : "Все розквітало..." ; Тільки сталось не так : "Осипа ж з дерев
білим снігом..." ; І в тих очах навіки потонуть : "Багато важиш ти у моїй долі..." ;
Мені тебе подарувала доля : "Я згадую ті незабутні дні..." ; Музика : "Нас поєднала
музика..." ; Гірке щастя : "Ти не плач..." ; Всьому кінець : "Прийшли осіннії дощі..." ;
Нічне безмежжя : "… сяє наді мною..." ; Хабанера : "Давно крокує світом..." ; За
минулими роками : "Паде з дерев осіннє жовте листя..." ; Первоклашка ; "Свято
гарне є у нас..." ; Молитва за дітей : "О Господи, прийми мою молитву..." ;
Непотрібна війна : "Хай тривога моя за солдатськую долю полине..." ; Отцюзнина
моя : "Я знаю місто..." ; Де ня мамка народила : "Де отцюзнина ми мила..." ; Мамчині
руки : "Руками мами випікався хліб..." ; Моє дитинство : "Скиба хліба намащена..." ;
Старовина : "Так часто снит мені старовина..." ; Колискова русину : "З-позад хмари
вуйшов місяць..." ; Я ваш... : "Я так давно лишив старовину..." ; Без тебе, неборе :
"Вже покошена отава..." ; Смиренна благодать : "Туман ся стелит низько над
рікою..." ; Най си мило удпочину : "Розкладу в печі огня..." ; На п'яцу годинов
ранньов :"… я купив клебаню..." ; На радость : "Узимушній час, негоду..." ; Свальба
на Верховині : "Після посту в наших селах..." ; Над глыбоков быстриною :
"… мостык наладженый..." ; Де ся моя жура діє : "Я не знаю, ай ся журю..." ; Та я
собі заспіваю : "А надо мнов вітер віє..." ; Нашто вітер осочині : "… листячко
лоскоче..." ; Долу селом тече потук : "… мостика немає..." ; Простая истина : "Угас
последний луч..." ; Горит заветная звезда : "… в вечернем небе..." ; Жизнь моя :
"… как яблоневый цвет..." ; Тебе : "Не беда, что годы пролетели..." ; Здесь моё
начало : "Иду по тихим переулкам..." ; Рябина : "Зачем срубили красную рябину..." ;
Наставление сыну : "Дай жаждущему пить..." ; О том, что люблю : "Безграничных
полей я люблю ширину..." ; Родное захолустье : "Как ты там..." ; Сегидилья :
"В Кастильском городе..." ; Я печаль отведу от тебя : "Я к коленям твоим
припаду..." ; Клён опавший снова : "… душу мне теребит..." ; Тополя : "За речкою
глубокою..." ; Возвращение любви : "Помню юность..." ; Липовая аллея : "По
липовой аллее..." ; Образ, который хотел я любить : "Гладил рукой..." ; Тщетные
надежды : "Там у южного моря..." ; Черешня : "Словно бы невеста...".
62. Пилипчак В. Г. Наскрізь : [поезії / ноти В. Пилипчак ; сл.] Н. Ткачик. —
с. Брустурів (Івано-Франків. обл.) : Diskursus ; Київ : Пилипчак В. Г., 2014. — 55 с. :
іл., портр. ; 21 см. — ISMN M-979-0-9007045-7-3. — [2019-098 Н].
Зміст: Пилипчак В. Intermezzo : "Де у мішечку..." / сл. Н. Ткачук.
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63. Пилипчак В. Г. Романс для сопрано, валторни і фортепіано на слова
Маріанни Кіяновської "Мій вірш..." / Василь Пилипчак. — Київ : Пилипчак В. Г.,
2012. — 8, [1] с., включ. обкл. : портр. ; 30 см + партія ([1] с.). — ISMN М-979-09007045-5-9. — [2019-110 Н].
64. Поперечний І. А. Авторські пісні. Збірка "Родинне коло" = Авторские
песни. Сборник "Семейный круг" / Поперечний Ігор Анатолійович. — Херсон :
Херсон. міська друк., 2019. — 27, [1] с. : іл., портр. ; 21х30 см. — Текст укр., рос. —
100 пр. — ISBN 978-617-7206-31-5. — [2019-036 Н]
Зміст: Родинне коло : "Ніжні лагідні руки у мами..." ; Ковзани : "Вітер в очі
сніг жбурляв..." ; Зустрічай, Білорусь : "Про цю країну чула я..." ; Кохання, що не
відпускає : "Колись в житті зустрів вогонь..." ; Судьбой подаренная женщина :
"Заманчивое солнце..." ; Счастливый в жизни поворот : "Вспомню первую встречу с
любимой..." ; Песня для счастливых жен : "Если во взгляде мужчины..." ; Бывает в
жизни ураган : "Здоровый, крепкий мужичок..." ; Осенняя печаль : "Недолго
серенады пелись..." ; Может быть прощу : "В жизни личной все стремилась..." ;
Девочка из северных широт : "Если в северных широтах..." ; Гимн-посвящение
школе балета : "Дети особых балетных кровей..." ; Не место красит человека :
"Живет такой среди людей...".
65. Прокопенко К. Ф. Зійшла зоря : зб. авт. пісень / Клавдія Прокопенко. —
смт Врадіївка (Миколаїв. обл.) : Коваленко А. Г., 2019. — 59, [1] с. : іл., портр. ;
21 см. — Бібліогр.: с. 59. — 100 пр. — ISBN 978-966-2035-61-2. — [2019-174 Н].
Зміст: Зійшла зоря : "… на синім небі..." ; Первомайщина рідна моя :
"Погляньте люди..." ; Пісня про Лукашівку : "Понад ставом — село..." ; Може бути,
що мене не буде : "… перебутній час я перебув..." / сл. М. Вінграновського ; Люблю
Україну : "… всім серцем люблю..." / сл. А. Григоренко ; Мово українська, піснею
лети : "Зацвіла калина ; Матусі : "Інієм вкриті коси твої..." ; Синові : "Візьми в
дорогу яскраву зірку..." ; Нам усміхалися зорі : "… липи схиляли цвіт..." ; Сміється
літо квітами : "… віночки заплітає..." ; Земля вербово-калинова : "… у вишиванці і
вінку..." / сл. Л. Домбровської ; Прилітайте, мої соколята : "… прилітайте в родинне
гніздо..." ; Рушник — це символ України : "Буяє гронами калина..." ; Кохання юне,
незабутнє : "Летять назустріч нам вітри..." / сл. В. Троянської ; Скачуть, скачуть
коні : "У степу широкім..." ; Усміхнись : "Коли стежка зникла..." / сл. Л. Лисогурської ; Гімн пісні : "Що в піснях співається..." / сл. Н. Терещенко ; Ой там, за горою :
"… де бої ідуть..." / сл. Л. Непомнящої ; А з-під гірки все туман : "… все
туман..."Осінь наша довгая : "Осінь наша, ой да довгая..." ; Над озером чаєчка
в'ється : "… над озером чайка літа..." ; Вдалині синіє море : "… не дістати в морі
дна..." ; Пливи, доле, за водою : "… а я слідом за тобою..." ; Подаруй Катрусе,
гілочку калини : "… бо я йду вже у рекрути..." ; Летів орел сизокрилий : "… ой летів
орел..." ; Червона калина схилилася : "… молодая дівчина журилася..." ; Косили ми
сіно : "… та як була й негода..." ; Коляда : "Коляд, коляд, коляда..." ; Щедрівочка
щедрувала : "… до віконця припадала..." ; Ластівко, ластівонько : "… прийди до
нас..." ; Покладу я кладку : "… та й через муравку..." ; Заплетем вінки : "… та й на всі
святки..." ; Ой Масляна, Масляна : "… яка ж ти мала..." ; Печенеє порося :
"… розкричалося..." ; Вже Петрівочка минається : "… сива зозуленька ховається..." ;
Ось прийшла вже Спасівка : "… Спасівка..." ; Ой на горі жита много : "… половина
зеленого..." ; Ой сьогодні матінка Покрова : "… наїхали гостоньки до двора..." ; Ой
на горі огонь горить : "… а в долині козак лежить...".
66. Пронь Н. І. Пісні в неволі : [зб. нар., повстан. та тюрем. пісень та пісен.
твори, що запам'ятали колиш. політв'язні К. Градишина (Зубкевич) та А. Санкович
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(Козловська)] / Наталя Пронь. — Тернопіль : Терно-граф, 2019. — 39, [1] с. : іл.,
портр. ; 24 см. — 250 пр. — ISBN 978-966-457-379-2. — [2019-177 Н].
Зміст: Боже, вислухай благання : "… нищить недоля наш край..." ; Гетьте,
думи, хмари осінні : "… Тож тепер весна золота..." / сл. Лесі Українки ; Дванадцята
година : "… на вежі збила..." ; Дійде час, прийде тая година : "… що покинемо
тюрми усі..." ; Доле моя, доле : "… доленько моя..." ; Заплакані карії очі :
"… задивлені в далеку путь..." ; Згадай, згадай, моя матусю... : "… згадай, згадай, що
я твій син..." ; Козак від'їжджає в далеку дорогу : "… свій край боронить..." ; Люба
матусе : "… я все до тебе..." ; Ми, партизани, лицарі Вкраїни : "… ми в бій кривавий
з ворогом підем..." ; Надворі чорна хмара : "… далеко надійшла, на двох славних
героїв страшна судьба прийшла..." ; Ой чути, чути стріли з гармати : "… ой чути як
гудуть..." ; По бою було, крик затих : "… і стріли затихли..." ; Раз козак у похід
вибирався : "… вороного коня осідлав..." ; Сиджу я на кам'яній лаві : "… залізні
ланцюги брязчать..." ; Я сиджу на тюремній підлозі : "… і згадала про маму й
отця..." ; Спіть, хлопці, спіть : "… про долю й про волю нишком сніть..." ; Там у лісі,
у боєвім : "… чорний прапор має..." ; Україно, Україно-ненько моя : "Україно,
Україно, Україно-ненько..." / сл. Т. Шевченка ; Чи то грім загримів : "… чи то віл
заревів..." ; Чи чуєш ти, друже-юначе? : "… Чи чуєш ти брязкіт кайдан..." ; Як олень
той : "… загнаний у болото...".
67. Рева В. Я. Назустріч сонячній весні : пісні та хори в супр. фп. на
сл. М. Губи / Віктор Рева. — Миргород (Полтав. обл.) : Миргород, 2019. — 48, [1] с. :
портр. ; 29 см. — 70 пр. — ISBN 978-617-7451-47-0. — [2019-033 Н].
Зміст: Щедрість серця : "Я люблю коли двері в будинку навстіж..." ; Зоря надії :
"Сивокрилий стелеться туман..." ; Кущ калини : "У об'єктиві кущ калини..." ;
Одцвітають вишні : "… одцвітають..." ; Назустріч сонячній весні : "Зимі пора від нас
тікати..." ; Дорога до щастя : "В дорогу їду, моя доле..." ; Букет запашних
чорнобривців : "Наснились троянди край хати..." ; Мелодія ріки : "Спокійна річки
течія..." ; Поезія моєї душі : "Через віки сягну..." / сл. С. Губи.
68. Столярська Л. Над Україною сія Кобзар : пісні — лауреати конкурсів,
оголошених Обл. від. культури та обл. орг. Всеукр. муз. спілки на честь дня народж.
Т. Г. Шевченка в 1998—2018 рр. : [з букв.-цифр. познач. партії супроводу / муз.
Л. Столярської ; вірші А. Поліщука ; передм. В. Любомська]. — Тальне (Черкас.
обл.) : Поліграфіст Тальнівщини, 2019. — 44 с. : іл., портр. ; 20 см. — Авт. зазначено
на звороті тит. арк. — 205-річниці з дня народж. великого поета України
Т. Г. Шевченка присвяч. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007166-0-6. — [2019-069 Н].
Зміст: Над Україною сія Кобзар : "В саду вишневім біля хати..." ; Катерина :
"Народила в муках сина..." ; Згадай же, Оксаночко... : "Мила Оксаночко..." ; Б'ємо
чолом : "Немає він хатини..." ; Душа поета : "… доля народу..." ; Тарасове серце :
"Я вам з того світу серцем усміхнусь..." ; Летять орли над Україною : "… несуть
вогонь, що запалив Тарас..." ; Сини України : "Стоїть явір над водою..." ; Жива душа
Тараса : "З мужністю Богдана міцніли Черкаси..." ; Стежки Кобзаря : "Над сивим
Дніпром..." ; Тарасова земля : "Нас народила Україна...".
69. Тарасюк Є. І. Вишневий зорепад : пісні / Євгенія Тарасюк. — Вінниця :
Твори, 2018. — 55 с. : іл., портр. ; 22 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-7710-43-0
(у паліт.). — [2019-047 Н].
Зміст: Вишневий зорепад : "Вишні зацвіли в моїм саду..." ; Ода миру : "Мрія у
мене єдина..." ; Віват талант ; "Коли з'являється на світ людина..." ; Ода українській
жінці : "Гортаю я життя сторінки..." ; Пісня про невідомого солдата : "Росте на
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узліссі калина..." ; Земной мой долг : "Остановись мгновенье..." ; Квітують мальви :
"Зазирнуло сонце у кожне віконце..." ; Якого кольору любов : "… і в чому суть
єдина..." ; Квітковий рай : "Краса душі людини..." ; Молитва до Бога : "Боже, храни
людину...".
70. Травникова Л. Е. ДоЛя : [стихи, песни на стихи авт. и ее друзей : збірник
пісень з букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Лариса Травникова. — Сумы :
МакДен, 2019. — 211 с. ; 22 см. — Часть текста укр. — 500 экз. — ISBN 978-6177614-14-1 (в пер.). — [2019-048 Н].
Содерж.: Мы говорили о любви : "… что нам сердца сожгла..." / ст. Л. Травниковой ; Воспоминание : "Причудливый изгиб реки..." ; Сон : "С тобой легко
кружилась..." ; Как не хватает мне тебя : "Еще зеленая листва..." ; Осенняя печаль :
"И в осенней печали..." ; Нежность : "Прячется нежность на дне души..." ; Лето :
"… видела воочию..." ; Осень : "Что-то осень пришла..." ; Кошки-мышки : "Дождь
осенний снова..." ; Осенне-ветренный роман : "Расплакалась дождями осень..." ; Вы
иной раз мальчишка : "… как сорви голова..." ; Снегопад : "И падал снег..." ; Грусть :
"Бьет по окошку дождь..." ; Отлюбим, отгорюем, отживем : "… такая вот у жизни
панорама..." ; Признание : "Заглянуть осторожно в глаз разливы..." ; Романс :
"В тихом зеркале вод..." / сл. И. Булаховой ; Художник осень : "Седая от росы
трава..." ; Горюшко : "Одолела грусть-печаль..." ; Листи : "Читаю згорнуті
дбайливо..." ; Женщина-лето : "… улыбка сеяет..." ; Побачення з минулим : "Приснилась ти мені..." ; Плаче осінь : "… йти від нас не хоче..." ; Вечерний час : "Бывают
дни..." ; Молитва : "Я обращаюсь, Господи..." ; Липи цвітуть : "… в ароматах казкових..." / сл. А. Батуріної ; Передчуття осені : "Ще спекою журиться літо..." ; Когда
забудешь ты меня : "… померкнут сразу краски мира..." ; Беззащитная : "Я душу
обнажила..." / сл. Б. Гусак ; Сожаление : "Часто мы, к сожаленью..." ; Имя твое :
"… ночами..." / сл. В. Меланич ; Разлучница-осень : "Растревожилась что-то душа..." ;
Ушедшей любви : "Про грусть не говори..." ; Размолвка : "Я уйду в никуда..." ;
Шаманка-осень : "Снова колдует над красками осень..." / сл. М. Москвичевой ; Сегодня август : "И запах осени..." ; Чайка : "К тебе так долго..." / сл. Ю. Ош ; Отбой :
"Забыл, как звать..." ; Фуга : "Да бросьте, вы..." ; Пристань : "Снег, как прежде..." ;
Улыбка : "Перон. И поезд..." ; Прости : "Как мы с тобою долго были..." ; Притяженье : "Юность прекрасная..." ; Липень : "Я народжена в липні..." / сл. С. Петренко ; Колискова : "А ніч хоче спати..." ; Осінній вальс : "А листя кружляло..." ;
Первый вальс : "Уйди, бессонница..." / сл. З. Пигуль ; Дожди : "… дожди... Идут
дожди..." ; Холода : "… холода и незванная осень..." ; Наступит время : "Когда уже
закончится война..." ; Маяки надежды : "В тишине безбрежной..." ; Осінь : "Що це
осінь забула..." / сл. Н. Позняк ; Для розлуки є зустріч : "… Розлука пророчить
дороги..." ; Сни : "Опускався сніг..." ; Тайна : "Все было просто..." / сл. А. Полякова ;
Я тебя никому не отдам : "Попытаться вернуться обратно..." ; Пір'їнка : "Пір'їнкою
впаду на край душі..." / сл. Т. Прус ; Дзвін : "Я зліплю з тогорішнього снігу..." ;
Пустеля : "… і тиша..." ; Пепел : "Первращаются в пепел слова..." ; Я пришла и
ушла : "… оставив советы..." ; Снег : "… опять на ладони мои..." ; Сон : "Сегодня
приснилось мне..." / сл. Н. Фурзенко ; Не дозвониться, не достучаться : "… нашим
орбитам..." ; Зима : "Ночь пришла..." ; Теплый дождь : "Бывают теплые дожди..." /
сл. Л. Шевчук ; Закружляла осінь лист останній : "… понесла вітрами..." ; Останній
вальс : "В новорічну ніч ми танцювали вальс...".
71. Яковчук О. М. 12 сонетів Вільяма Шекспіра в українському перекладі
Остапа Тарнавського для баса і фортепіано = 12 Sonnets by William Shakespeare in
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Ukrainian translation by Ostap Tarnawsky for bass and piano : [цикл солоспівів] /
Олександр Яковчук ; [муз. ред. Н. Яковчук]. — 2-ге вид. — Київ : Полігр. центр
"Фоліант", 2019. — 65, [1] с. : портр. ; 30 см. — ISMN 979-0-9007128-8-2. — [2019-092 Н]
Зміст: Сонет № XIV : Провіщення : "Не з зір зриваю я думок стебло..." ; Сонет
№ XV : На мить : "Як думаю, що все те, що росте..." ; Сонет № XVIII : До літньої
тебе рівняти днини? : "… В тобі є більше..." ; Сонет № XXV : Я люблений, люблю :
"Хай ті, хто вірять у щасливу зірку..." ; Сонет № XXVII : Неспокійна душа :
"Утомлений трудом спішу у постіль..." ; Сонет № XXIX : Щастя раб : "Коли
прибитий долею й людьми..." ; Сонет № XXXII : У цих римах любові : "Якщо
переживеш мій жданний день..." ; Сонет № XXXV : Не сумуй : "Вже більше не
сумуй..." ; Сонет № XXXVII : Що краще, хай залишиться в тобі : "Як літній батько
рад від насолоди..." ; Сонет № XL : Мене врагом не роби : "Візьми мій любий, всі мої
кохання..." ; Сонет № XXXVIII : Муза : "Як може муза винайти сюжет..." ; Сонет
№ XIV : Любові око : "… як маляр внесло...".

2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії
72. Говорухіна Н. О. Хрестоматія вокально-педагогічного репертуару для
контртенора : для студентів ВНЗ спец. 025 "Муз. мистецтво", спеціалізація "Акад.
спів" / Н. О. Говорухіна ; М-во освіти і науки України, М-во культури України,
Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків : Естет Принт, 2018. —
148 с. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 144—147 (68 назв). — 100 пр. — ISBN 978-96697844-3-8. — [2019-043 Н].
Зміст: Перселл Г. Hark! The echoing air : "… iumph sings...". — Скарлатті А.
Son tutta duolo : "… non hu...". — Кальдар А. Selve amiche : "… ombrose..." ; Sebben,
crudele : "… mifai langair...". — Вівальді А. Sposa son disprezzata : "… fidason..." ; Se fulgida
per te : "… delciel..." ; Vedro con mio diletto : "… l'alma..." ; Qui sedes ad dexteram
Patris : "… miserere...". — Бах Й. С. Agnus Dei : "… qui tollis...". — Гендель Г. Ф.
Lascia ch'io pianga : "Armida dispietata..." ; Pena tiranna : "… in sento..." ; Si la voglio e la
ottero ; "… la voglio..." ; Ombra cara : "… dimia sposa...". — Броскі Р. Ombra fedele
anсh'io : "… sul margine...". — Россіні Дж. Oh. Patria dolce : "… e in grata...". —
Доніцетті Г. Nella fatal di Rimini : "… e memo...". — Белліні В. Vaga luna che inagrenti :
"… questerive...". — Глінка М. Как мать убили : "… у малого птенца..." ; Бедный
конь в поле пал : "… я бегом добежал..." ; Она мне жизнь : "… она мне радость..." ;
Не говори, что сердцу больно : "… от ран чужих..." / сл. М. Павлова ; К ней : "Когда
в час веселый..." / сл. А. Міцкевича, пер. С. Голіцин. — Гуно Ш. Quand tes journées
furent de joie et d'ivresse : "… tout...". — Чайковський П. Житье у нас — и умирать
не надо : "… Что день, то пир то рай..." ; Слеза дрожит : "… в твоем ревнивом
взоре..." : присвяч. П. І. Юргенсону / сл. О. Толстого ; Уноси мое сердце : "… в
звенящую даль..." / сл. А. Фета. — Рахманінов С. Проходит все : "… и нет к нему
возврата..." / сл. Л. Ратгауза. — Гуаставіно К. La rosa y el sauce : "La rosa se iba
abriendo..." / сл. Ф. Сільва. — Жербін М. Останні квіти : "Ох розкрились троянди
червоні..." / сл. Лесі Українки.
73. Пилипчак В. Г. Два романси для сопрано, віолончелі і фортепіано на слова
Миколи Воробйова "Такий красивий хлопець...", "Зупинити час..." / Василь
Пилипчак. — Київ : Пилипчак В. Г., 2012. — 12 с. : портр. ; 30 см. — ISMN М-979-09007045-6-6. — [2019-104 Н].
Такий красивий хлопець : "… як щастя..." ; Зупинити час : "… це зірвати
зелену вишню...".
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74. Прядко О. М. Постановка голосу. Методика роботи з високими жіночими
співацькими голосами : навч.-метод. посіб. / О. М. Прядко. — Кам'янецьПодільський (Хмельниц. обл.) : Зволейко Д. Г., 2019. — 146 с. ; 29 см. — 300 пр. —
ISBN 978-617-620-296-7. — [2019-139 Н].
Зміст: Єдличка А. Хусточко ж моя : "… шовковая...". — Скоробогатько Н.
Ой вербо, вербо : "… де ти росла..." ; Очерет лугом гуде : "… сова річкою бреде...".
— Бойченко П. В кінці греблі шумлять верби : "… що я насадила...". — Кауфман Л.
Коло гаю походжаю : "… коло ліщиноньки..." ; Болить моя голівонька : "… від
самого чола..." ; Ой попливи, вутко : "… проти води...". — Лятошинський Б.
Зашуміла ліщинонька : "… заплакала дівчинонька...". — Яропуд З. Сухая верба :
"… зелений лист пуская...". — Бец О. Лебідонька : "Ой летіла лебідонька..." / сл. В. Нечитайла ; Не тополю високую : "… вітер нагинає..." / сл. Т. Шевченка. — Корба В.
Кам'янець — краси вінець : "Як гарна дівчина..." / сл. В. Корби. — Яропуд З.
Я розкажу про квіти і про сад : "… про тихі зорі..." / сл. Г. Чубач. — Бриліна Е.
Сонячні мальви : "Життя колоситься зернисто..." / сл. З. Ружин. — Андрієвська Н.
Дивоцвіт кохання : "Неповторний в своїй красі..." / сл. Н. Андрієвської. — Білаш О.
Півні : "Як прийшов до мене милий..." / сл. М. Стельмаха. — Соневицький І. Під
твою милість : "… прибігаєм, Богородице...". — Лисенко М. Видно шляхи
полтавськії : "… і рідну Полтаву..." ; Ой, мати, мати : "… Серце не вважає...". —
Вахнянин А. Нема мені порадоньки : "… доленько моя...". — Сен-Санс К. Ave,
Maria : "… gratia plena...". — Бенчіні П. Tanto sospirero : "… Tanto milagnero. —
Манфроче Н. Pavero cor : "… perche...". — Белліні В. O crubel che il mio pianto non
vebi : "… non vebi..." ; Aria di Elvira : "Qui ia voce sua...". — Лотті А. Pur dicesti :
"… o bocca...".

2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого
та сольного співу із супроводом і без нього
75. Домашенко Т. М. Співай, Україно : пісен. лірика / Тетяна Домашенко. —
[Вид. 2-ге, допов.]. — Вишневе (Київ. обл.) ; Київ : Духовна вісь, 2018. — 215 с. : іл. ;
20 см. — Присвяч. 75-річчю від дня народж. Чураївни Раїси Кириченко. — 100 пр. —
ISBN 978-966-8477-40-9. — [2019-026 Н].
Зміст: Павленко Т. Я сплетена уся із України : "… з найпотаємніших землі цієї
див...". — Мельник Л. Вишнівчаночка-полтавка : "Я звичайна собі жінка...". —
Деряжний П. Молитва України : "Я не окраїна, я не руїна...". — Працюк Б. За
Україну молиться Кобзар : "Зійшов із вічності Тарас..." / сл. Л. Мельник. —
Мельник Л. Небесна сотня : "… воїнів Христа..." ; Від цвіту до плоду :
"… доріженьку хресну..." ; Молитва : "Я руки здійму до неба...". — Литвиненко М.
Герої не вмирають : "Ми сотнями пішли на небо...". — Яременко В. Калина дозріє
— додому вернусь : "Як цвіла калина в нинішню весну..." ; Свята мережка : "Хрестик
з хрестиком сплітайся...". — Андріяш І. Лист до Оксани отця капелана : "Оксана,
моя люба...". — Гамаля В. Співай моя любове : "Посаджу калину...". — Лисенко І.
Люби — люби : "У серце западе...". — Осінь котиться стиглим яблуком : "Ти не
чуєш мене і не бачиш..." / авт. муз. з м. Миргород. — Жданов А. Кручені паничі :
"Паничами двір засяла кругом..." ; Доля : "У моєї долі ранки полинові...". — Дамань Т.
Кручені паничі : "Паничами двір засяла кругом...". — Скритуцька Н. Самотній
вальс : "Мелодія вальсу пливе...". — Карюк Р. Самотній вальс : "Мелодія вальсу
пливе..." ; Я у Господа для тебе : "… сонце вимолю...". — Барабаш В. Самотній
вальс : "Мелодія вальсу пливе...". — Чирна М. Каштаноцвіт — каштанопад : "П'янка
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медова майська ніч..." ; Медова чаша : "Я вже не плачу...". — Домашенко Т.
Самота : "Сама собі троянди подарую...". — Максименко Є. Ода батьківській хаті :
"Простіть мене, тату...". — Крижанівський О. Ода батьківській хаті : "Простіть
мене, тату...". — Працюк Л. Величальна Києво-Святошинському району : "КиєвоСвятошинська громадо...". — Штогрин Я. Любв'ю отчою живу : "Прости, о
Господи...".
76. Кропивницький В. І. Слово, музика, пісня — струни душі народу : муз.поетич. зб. : [окремі твори з букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Володимир
Кропивницький. — Вінниця : Твори, 2018. — 94 с. : іл., портр. ; 30 см. — 100 пр. —
ISBN 978-617-7706-35-8 (у паліт.). — [2019-060 Н].
Зміст: Україно — наша святиня : "Дзвони Лаври і дзвони Софії..." /
сл. В. Романюка ; Україно, рідний краю : "… в зелен-руті, чебрецях..." /
сл. Т. Мезенцевої ; Любіть Україну : "… як сонце любіть..." / сл. В. Сосюри ;
Повернення : "Там, де неба блакить..." / сл. В. Капітана, В. Кропивницького ; Пісня
про Волочиськ : "Місто моє на Збручі..." / сл. В. Сойка ; Гімн професійного ліцею :
"Ми щодня у ліцей, як на свято..." ; Гімн випускників НВК : "Сьогодні свято в
барвах..." / сл. В. Грищука ; Гімн волочиського НВК : "Дзвінок голосистий у клас
закликає..." / сл. В. Грищука ; Пісня про Героя Радянського Союзу П. С. Коваца : "Ти
у школі навчався відмінно..." ; Рідна мово — чари барвінкові ; "Мово, ясний
цвіте..." / сл. О. Підручної ; Випускники : "Всі ці роки ми навчались..." ; Песня о
ветеранах : "Ветераны, ветераны..." / сл. М. Цвейгорина ; Моє рідне село : "Я в селі
родивсь та виростав..." ; Сипле черешня цвіт на лужок : "… а під черешнею
дівчина..." / сл. В. Семеновського ; То не я стояла, мамо... : "Розмовляла і питала..." /
сл. І. Гончаренко ; Лебеді : "Мені снилися лебеді..." ; Мне бы вороном быть :
"Чёрный ворон кружит..." / сл. І. Попіль ; Подаруй мені квіти і музику : "Хай
коханим дарують зорі..." ; Я тебе люблю : "Ти мене не бачиш..." ; Весняні роздуми :
для баяну ; Не цурайся пісні : "… чутої од мами..." / сл. М. Федунця ; Пісня вдів :
"Вирушили хлопці на війну..."/ сл. Р. Козакової ; Наркевичі : "В свята і в будні..." ;
Верховинка : "Де зоря на землю..." / сл. Ю. Гулай ; Мрію і чекаю : "Десь колись
промчали сиві коні..." / сл. Г. Симонової ; Дощ говорить, що ти мене любиш :
"… ждеш тепла..." / сл. В. Гончарук ; На катке : "На катке, на речке Буге..." ; Оксана :
"Зустрів я принцесу..." / сл. В. Сойка ; На розлуку сто доріг : "Щастям зустріч все
бренить..." / сл. В. Коломійця ; У сні та наяву : "Сьогодні сон мені приснився..." ;
Моя рідна школа : "… моя мати..." ; Мамина пісенька : "Якщо небо грізне..." /
сл. М. Павловського ; Первокласница : "В школе нашей хорошо..." ; Урок математики : "Відмінниця Мотрона..." / сл. С. Махотіна ; На ковзанці : "Хоч мороз в село
приніс..." / сл. В. Гринько ; Перші проліски : "Це куди подівся сніг..." / сл. М. Познанської ; Веснянка : "Квітне — веснує земля..." / сл. М. Сингаївського ; Два коники :
"Мої ніженьки прудкі..." / сл. В. Осєєва. — Пустовий І. Моя велика рідня : "Роки
важкі пережили..." / сл. В. Кропивницького.
77. Лукіна Л. Г.Р:А-Н)І : поезія, музика, графіка / [фортеп., вокал.-хор. та
оркестр. твори] Любов Лукіна ; [поезії, поетич. пер.] В. Тимчук ; [іл. С. Рябова,
передм. Н. Супрун-Яремко]. — Львів : Простір-М : Vart, 2018. — 157, [2] с. : іл.,
портр. ; 29 см. — Вид. коштом авт. та друзів. — 200 пр. — ISBN 978-617-7501-66-3.
— [2019-075 Н].
Зміст: Я подарую тобі пам'ять : "… яка не раз тебе ще зрадить..." / сл. З. Яндарбієва, пер. В. Тимчука ; Слова : "Чудові паростки душі..." ; До неба : "Тількитільки здалося..." ; Не вірю вже нічому в цім столітті : "… воно вінцем є сірості
зусиль..." ; Янгол з перебитим крилом : "У пошуках, у роздумах..." ; Чому : "Чому
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холоне кров-любов..." ; В нічці : "Я ввійду в твої сни..." ; Дві грані : "Що рівніші
спільні грані..." ; Мов одна мить : "Дівчино, панночко, пані..." ; Вимуштрувана
ідилія : "Вона пройшла повз мене..." ; В дарунок лишаю тобі я рядки : "… наповнені
смутком..." ; Дивні п'ять чуттів : "Як різко в погляд мій вплелась..." ; Заспів : "Є мить
чудова..." ; Дозволь себе спасти : "Я обіцяв багато..." ; Все мить : "Шумить вода..." ;
Я йду : "… щоби залишитись..." ; Віддзеркалення кохання : "Відбиток дня приніс нам
карму ночі..." ; Молю тебе : "… не згадуй більш нічого..." ; Втрачене руно : "Моя
любове..." ; Пісня : "Чом моє серце співає тужливо..." ; Жити так : "Задивлюся на
верхівку неба..." ; Зустрінемось : "Після днини сонця..." ; Людина : "… Поглянь в її
очі..." ; Три секунди : "… життя передсмерття за волю..." ; Прощання : "З дерев
останній лист спадав..." ; Прикутість : "Мій світ в твоїх очах..." ; Квінта тебе : "Очі
карії сповнені щастям..." ; Гуцулка : "На сині, на білі..." ; Парадигма життя :
"Творити обставини..." ; Опус ходи (№ 2399) : "Двадцять три дев'яносто і дев'ять..." ;
Нічна пісня блукальця : "Над гір всіх верхів'ям..." / сл. Й. Гете, пер. В. Тимчука ; Біля
коханої : "Думки — про тебе як сонечко вабливе..." / сл. Й. Гете, пер. В. Тимчука ;
Донецький аеропорт : кантата-реквієм : "Той світ чужий для нас...".
78. Марченко О. О. Давайте, друзі, заспіваємо! пісні : [зб. творів з букв.-цифр.
познач партії супроводу] / Олександр Марченко. — Гадяч (Полтав. обл.) : Гадяч,
2019. — 47 с. : портр. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-567-125-2. — [2019-133 Н].
Зміст: Україна : "Під рідним небом..." / сл. М. Петріва ; Батьківська земле моя :
"Очі заплющу і бачу стежини..." / сл. Д. Луценка ; В Україну : "… де калина..." /
сл. Л. Федорука ; А риба клює : "Накопали ми із кумом..." ; Калинове щастя : "Біля
річки шумить..." / сл. Д. Луценка ; Моє рідне село : "Село моє у світі..." / сл. В. Куксаня ; Очі коханої : "Я тобі погляну в очі..." / сл. В. Крищенка ; А ти у мене одна :
"Є жінки, немов зірки..." / сл. Д. Павличка ; Чорнобильська зона : "Це наша біда..." ;
Свіжина : "Ще з діда-прадіда заведено у нас..." ; Козацька лірична : "В синім полі
половецькім..." / сл. Б. Чіпи ; Алкоголік : "Зранку проснувся, тихо хитнувся..." ;
Найдорожче : "Пісня колискова, мами тепле слово..." / сл. В. Куксаня ; Кохана,
посміхнись : "Ти мені наснилась..." / сл. невід. авт. ; Присвята хліборобам : "Роки
летять, я сторінки гортаю..." / сл. В. Стасовського ; Теща : "Всі говорять — як
змія..." / сл. М. Турківського ; Ой, лебідко моя : "Ми з тобою одні..." /
сл. М. Турківського ; Лісникам : "Знову разом ми зустрілись..." ; Ніби й не жили :
"… а вже прийшла..." / сл. Д. Луценка ; Борода : "Наші предки — козаки..." ; Так
хочеться зустріти : "Про тебе, моя доле..." ; Можливо знову загримлять гармати :
"… і танк зімне пшеницю..." / сл. В. Симоненка ; Мелодія рідного краю : "Знову іду
туди..." / сл. М. Наріжної ; Країна моя — Україна : "Мої нескінченні дороги..." /
сл. Ф. Пантова ; Зориночка : "Сплять діброви в сизих чарах ночі..." / сл. Д. Луценка ;
Ти моя єдиная : "Ти снилась мені..." / сл. В. Куксаня ; Не співай же, соловейку : "… в лузі
на калині..." / сл. Ю. Левади ; Ода Сковороді : "Упала зірка з неба у жита..." ; Колись
були ви, мамо, молодою : "… ходили до криниці..." ; Батьки : "Як їхав я у гості до
батьків..." ; Українці, будьмо разом : "Здрастуй сонце..." / сл. В. Башинського ; Одна
батьківщина : "… і двох не буває..." / сл. М. Бакая ; Україно моя : "Тобі, Україно
моя..." ; Моє село : "… моє роздолля..." / сл. М. Лапи.
79. Мельничук Б. Д. Геніям вокалу : [зб. вокал.-хор. творів] / Борис Мельничук. — Житомир : Полісся, 2018. — 138 с. : портр. ; 30 см. — 150 пр. — ISMN 979-0707526-02-06 (у паліт.). — [2019-132 Н].
Зміст: Українському народу : "Боюсь торкнутись звуком твого генія..." /
сл. О. Червоної ; Билина : "Не за горами в чужині..." / сл. Б. Мельничука ; Досвітні
вогні : "Прийшла навік до Мавчиного краю..." / сл. А. Коломійця ; Марш
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кіноаматорів : "У речових мішках тумани..." / сл. А. Певка, пер. з рос. В. Фольварочного ; Молодому українцю : "Високі дороги..." / сл. М. Сома ; Нам діти не
простять : "Нащо мені вцяцьковані дзеркала..." / сл. Л. Малецького ; Воїн і друг :
"Двадцятилітній юнак..." / імпровіз. вірша М. Міщенка ; Сон-трава : "… на килимку..." / імпровіз. вірша В. Явора ; Татові : "Вашу науку згадуєм, тату..." /
сл. Н. Остапенко ; Весна : "… І знов трава зелена..." / сл. М. Пасічника ; Якби не ти :
"… кого б мені любити..." / сл. Г. Огороднікової ; Твоє тепло : "Ой носило мене..." /
сл. В. Головацького ; Подаруй, кохана, сина : "Як у лузі зацвіте калина..." /
сл. В. Шовка ; Прости : "… за всю мою невчасність..." / сл. М. Пасічника ;
Відкриваючи душу, я мовчати учусь : "Іншим — очі холодні..." / сл. Л. Саганівської ;
Ген зліта з великої любові : "… Кобзареве слово..." / сл. Г. Ткаченка ; Арієта Тараса :
"Садок вишневий коло хати..." / сл. Т. Шевченка ; Пісня кобзаря : "Породила мати
сина..." / сл. Т. Шевченка ; Остання пісня кобзаря : "Живіть собі, й здорові будьте..." /
сл. М. Прилуцького ; Космічне : "Як тихо..." / сл. В. Головацького ; Зоряна магія :
"Ти весною прийшла..." / сл. М. Сингаївського ; Вітре, чому завиваєш? : "… дико, як
звір..." / сл. А. Малиновського ; Ідуть дощі : "Струмок вечірній нині..." ; Думки :
"Сніги немірені..." / сл. В. Головецького ; Радість обрання : "У спілім хмелі..." /
сл. Л. Павловської ; Доню-донечко : "Ти світи, моя зіронько..." / сл. В. Мельника ;
Прости мені, мамо : "… за те, що так рідко..." / сл. І. Лубянської ; Наше Полісся : "Гомін
по діброві..." / сл. М. Сингаївського ; Тобі : "Хоч не променем..." / сл. А. Журавського ;
Ювілейне вітання : "Не по колу, вверх до висі..." / сл. А. Малиновського.
80. Сапега Т. Книга для хормейстера : метод. посіб. / Тамара Сапега. — Вид.
2-ге. — Рівне : О. Зень, 2019. — 290 с. : іл., табл., портр. ; 30 см. — Частина тексту
англ., нім., рос., фр., латин. — Частина тексту парал. укр., рос. — Бібліогр.: с. 286—
288 (118 назв). — 70 пр. — ISBN 978-617-601-275-7. — [2019-116 Н].
Зміст: Фільц Б. Холодно стало в лісах і лугах : "Холодно зараз в лісах і
лугах, — все потонуло..." / сл. О. Олеся. — Кириліна І. В лісі є зелена хата : "… там
поснули ведмежата..." / сл. П. Воронька ; Не такий апельсин : "У рябого
кошеняти..." ; Засмутилось кошеня : "… треба в школу йти щодня..." ; Розгнівилась
на літо зима : "… що улітку морозу нема..." / сл. Н. Кутик ; Зелене слоненя : "На
острові Лабемба..." / сл. П. Воронька. — Верикивський М. Котику сіренький :
"… котику біленький...". — Мясков К. Струмочок співає : "Мов білі морквинки
ясні...". — Кармінський М. Загублений черевик : "Хто лихо це скоїв..." /
сл. С. Маршака. — Косенко В. Колискова : "Люлі, треба спать..." / сл. О. Блока, пер.
Г. Яра. — Чемберджі М. Колискова для мами : "Вітрику, тихше..." / сл. А. Малишка.
— Кос-Анатольський А. Дві подружки-цокотушки : "Клава й Мила — дві
подружки..." / сл. Г. Бойка. — Чичков Ю. Пісня про рідну землю : "Я дивлюсь на
луги та гори..." / сл. П. Синявського. — Славим мир : "Славим, славим мир на
планете..." / невід. авт. XVII-XVIII ст. — Козицький П. Веснянка : "А вже ясне
сонечко..." / сл. О. Олеся. — Сов'як Р. Україна : "Брав тебе у ясир яничар..." /
сл. І. Колодія. — Корейчук М. Співай мені місто : "Розправивши крила..." /
сл. С. Цимбалюка. — Бріттен Б. Missa Brevis in D op 63 : "Kyrie a leison...". —
Шуман Р. Ave Maria : "… gratia plena...". — Сен-Санс К. Ave Maria : "… gratia
plena...". — Людкевич С. Українська баркарола : "Усріблений світиллю..." /
сл. В. Пачовського. — Шостакович Д. Романс : "Аааа...". — Кармінський М. Ave
Maria : "… gratia plena...". — Лео Л. Сольфеджіо. — Morley T. Though Philomela :
"… lost her...". — Jeane C. D'une coline : "… my proumenat...". — Pretorius M. Vater
unser im Himmelreech : "… Vater...". — Lasso O. Crucifixus : "… etiun grono...". —
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Бортнянський Д. Слава Отцю і Сину : "… і Святому Духу...". — Чайковський П.
Достойно есть : "… яко во истину...". — Мельник М. Ой ну люлі коточок : "… украв
в баби моточок...". — Соколов В. Журавель : "… журавель, довгоносий журавель...".
— Бідак І. Ой на Івана-Купала : "Ой на Івана та й на Купала...". — Ковтун І. Встала
весна : "… чорну землю сонну розбудила..." / сл. Т. Шевченка. — Кармінський М.
Стояла я і слухала весну : "… вона мені багато говорила..." / сл. Л. Українки. —
Калініченко В. Ой ходить сон : "… коло вікон...". — Венцкус В. Ой ти, мій
дубочку : "… чом рости не хочеш...". — Моцарт В. А. Захід сонця : "Сонце кидає
списи...". — Лятошинський Б. Хмара : "Остання хмарино недавньої бурі..." /
сл. О. Пушкіна. — Мясков К. Веснянка : "Весно моя..." / сл. Д. Павличка. — Clereau P.
Celebrate This Day Togethe : "… hear the music...". — Заволгін В. Закувала
зозуленька : "… на стодолі...". — Козак Є. Якби мені черевики : "… то пішла б я на
музики..." / сл. Т. Шевченка. — Христос воскресе : "… Христос воскресе...". —
Людкевич С. Алилуйя : "… Алилуйя...". — Седляк Л. Алилуйя : "… Алилйуя...". —
Стеценко К. Благослови душе моя, Господа : "… благословен єси, Господи...". —
Толканьов В. Колискова : "Місяць яснесенький..." / сл. Л. Українки. — Oh won't you
sit down? : "… Lost...". — Бах Й. С. Магніфікат : "Sus cepit...". — Кіхта В. Ой, чий то
кінь стоїть : "… що біла гривонька...". — Волонтир В. Коломийки : "Не є пісні на
всім світі...". — Яциневич Я. Богородице, Діво : "… радуйся...". — Адлер Ю.
Концертні етюди : для співу.
81. Сачук П. І. Мистецький акорд : [пісні] / Петро Сачук. — Ковель (Волин.
обл.) : Івановський В. М., 2019. — 146, [2] с. : іл., портр. ; 20 см. — У кн. також
крилаті вислови, гуморист. твори та репрод. картин авт. — 100 пр. — ISBN 978-6177612-13-0. — [2019-023 Н].
Зміст: До України : "Відродися, моя Україно..." / сл. С. Дружиновича ; Україно,
Вставай : "… піднімайся до бою..." / сл. В. Клюнтер ; Ти моя Україна : "Українська
земля, українська родина..." ; Свічки запалять київські каштани : "Не плач, матусю
рідна..." ; Волинь моя — кохана сторона : "Тут весни скупані у первоцвіти..." /
сл. С. Дружиновича ; Моя Старовижівщина : "Ми живемо на Волині..." /
сл. М. Шансюка ; Шляхетність гніву : "Народ повстав — Вкраїна на Майдані..." /
сл. В. Клюнтер ; Частинка серця — Україна : "Не знаю, як словами передати..." /
сл. Н. Лабнюк ; Моя стежина : "Почалася стежина моя..." / сл. С. Дружиновича ;
Яскраві зорі : "Розмила хвиля на піску..." ; Спогади : "… спогади, спогади..." /
сл. П. Сачука ; Бабусі : "У цей радісний день..." ; Осінь холодом війнула : "Ще вчора
золотом пишались липи..." / сл. О. Чабан ; Сотня : "Проїжджала сотня..." /
сл. П. Сачука ; І колядками озвалось : "Всіма барвами ялинка..." ; Моя медовополинова доле : "… люблю тебе..." / сл. М. Горщара ; Прощальна пісня : "Люблю я
шелест листя..." / сл. В. Яговець ; Береги долі : "Цвіте вишневий сад..." /
сл. В. Клюнтер ; Світ дитинства : "Село і храм, і вулиця знайома..." ; Люба наша,
мамо : "Летять роки, як яблука в саду..." / сл. О. Мокроусової ; У весняну ніч : "У
країну нічної весни..." / сл. В. Яговець ; Ніжні айстри : "Під віконцем білосніжної
хатини..." ; У старій альтанці : "… між високих трав..." / сл. Є. Назарука ; Музика
дощу : "Дощик у моє вікно постукав..." / сл. В. Яговець ; Не сказав: прощай... : "… не
сказав: прости..." / сл. Н. Лабнюк ; Не питайте мене : "І без тебе ніяк..." / сл. Є. Назарук ; Пізня вишня : "Скидає сад пожухлий лист..." / сл. Н. Лабнюк ; Сад : "Сад, сад,
сад..." / сл. П. Сачука ; Дощик : "Низько розліталися ластівки..." / сл. С. Дружиновича ; Втім, білявко-вишенько : "Лишенько, ой лишенько..." / сл. Л. Мілевич ;
Прийди : "… в серпанки черемхові..." ; Як у раю : "До чого ж мило на Поліссі..." ;
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Цариця вічності : "Пірнули в сизий очерет..." ; А кохання — не сніг : "… а кохання
— не лід..." ; Повернути любов : "Непрохані сльози..." / сл. О. Місюри ; Зачаруй
мене : "Поведи, поведи мене..." ; Не журітеся, друзі мої : "… що весна пролетіла..." /
сл. С. Дружиновича ; Вже минула метелиця : "… чому старий не женеться..." /
сл. П. Сачука ; Ой, гоп-гопака : "В дядька жінка дуже класна..." ; Запам'ятаймо цей
день : "Моя земля здригнулася від болю..." ; Розцвітає вишня : "… у моїм саду..." ;
Шлю тобі пісню : "Зорі, як свічі..." / сл. О. Чабан ; Поведу тебе в осінь : "Моє літо
іще не минуло..." ; Юність, як весни цвіла : "Тихий ранок дихнув прохолодою..." ;
З вірою в серці : "Лише озимина, як оксамит...".
82. Сорока В. І. Мелодії душі : зб. вокал. творів різножанр. тематики на слова
укр. поетів : [деякі твори у збірці з букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Василь
Сорока. — Тернопіль : Терно-граф, 2019. — 91 с. ; 24 см. — 200 пр. — ISBN 978-966457-364-8. — [2019-126 Н].
Зміст: Молитва : "Спасибі, Боже, за чудову землю..." / сл. Є. Зозуляка ; За все,
Всевишній, дякую Тобі : "… за сонце ясне у зеніті..." / сл. Н. Бай ; Великдень :
"Весняний день, Пасхальний день..." / сл. М. Тройчак ; Благословення : "Дорога..." /
сл. Є. Зозуляка ; Польова Криниця : "У полі криниця..." / сл. Р. Шкварка ; Моя
Україна : "Віки дарували гіркий нам полин..." / сл. В. Вихруща ; Я — пломінь твій :
"Не треба терну..." ; / сл. Я. Пазуляка ; Єдина Україна : "Нехай ніхто не половинить..." / сл. Д. Чередніченка ; За Україну : "День кожний, як натягнута струна..." /
сл. М. Тройчак ; Козацька звитяга : "Наші коні, наче змії..." / сл. В. Кузнєцова ;
Запорожці : "Де Дніпро тече широкий..." / сл. М. Супінки ; Родина : "На світі найкраще..." / сл. Г. Черінь ; Горять свічки : "… у кожному вікні..." / сл. Л. Любарської ;
Лемківський Кобзар : "Твій портрет у хаті..." / сл. М. Тройчак ; Брати Клички — це
шлях до перемоги : "У всьому світі знані ви боксери..." ; Сонячна Україна : "Наша
рідна хата..." / сл. В. Залізного ; Тернопілю : "Тернопілю, давній і мудрий..." /
сл. М. Тройчак ; Наворожи : "… мені, ворожко..." / сл. С. Галябарди ; Чи любиш ти,
чи ні? : "Біла хата в саду..." / сл. О. Богачука ; Журавлина печаль : "Прилетів журавель..." / сл. Б. Демківа ; Не спіши, листопад : "Чом сумуєш, кохана..." / сл. Л. Гаврилів ; Незабудки : "Вітер м'яв сіножат і траву..." / сл. П. Панасюка ; Журавлі :
"Відлітають у даль..." / сл. В. Ярмуша ; Море : "Обнімає мене, море синє..." /
сл. О. Карої ; Земле моя : "Когось кличуть кипариси..." / сл. Н. Золотавської ;
Жоржини : "Зацвіли жоржини під вікном..." / сл. О. Карої ; Діти України : "Кларнети
сонця барвами заграють..." / сл. І. Чуйко ; Зимові свята : "На подвір'ї мороз..." /
сл. В. Залізного ; Добридень, мамо : "Спішу до мами в дороге село..." / сл. Л. Любарської ; Проста панянка : "Торкаюсь знову Лесиних джерел..." / сл. Л. Любарської ;
Зима-розлучниця : "За горизонтом небо рум'яне..." / сл. М. Тройчак ; Віденський
бал : "Ми до Австрії їдемо знову..." ; Листопад : "Кружля осінній листопад..." /
сл. В. Залізного ; Марічка : "Ах, Марічка, чарівна Марічка..." / сл. С. Будного ;
Осінній вальс : "В мріях я всюди приходжу..." ; / сл. Ю. Левандовського ; Я Вам
дарую, мамо : "Втомилися руки..." / сл. В. Вихруща ; Калина червона : "Долею
лишилась моя Україна..." / сл. М. Сасанчин ; Рушники : "Вишивала мати рушники..." / сл. Є. Зозуляка ; Очі коханої : "Я тобі погляну в очі..." / сл. В. Крищенка ;
Моє село : "… — це чорноземи..." ; Циганка : "Мене циганка перестріла..." / сл. З. Казьо ;
Прощальний шкільний вальс : "Червень знову прийшов..." / сл. В. Городецького ;
Було ночі мало : "Було ночі замало і тобі, і мені..." / сл. Р. Шкварка ; Ще теплі
падають дощі : "Я поведу тебе у тихий рай..." / сл. Р. Шкварка ; Весняні ночі : "Вже
відспівало літо..." / сл. Р. Шкварка ; Ти як весна : "А ти ж була, як та весна..." /
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сл. Р. Шкварка ; Не падай, жовтий лист : "Нам золото під ноги стелить осінь..." /
сл. Р. Шкварка ; Чари зими : "Замело, замело, запорошило..." / сл. Р. Шкварка ; Знаю,
нічко, знаю : "Знаю, нічко, знаю, що зірки моргасті..." / сл. Я. Павуляка ; А тумани
пливуть : "Відлетіли у даль журавлі..." / сл. П. Панасюка ; Пісня залишається з нами :
"Вже не напишеш для нас..." / сл. З. Казьо ; Розлука : "Ми розійшлись з тобою..." /
сл. З. Казьо ; Повернись : "Повернись, любов моя далека..." / сл. І. Гребенюка ;
Парубоцькі вуса : "Козаку зима не люба..." / сл. А. Гриба ; Полюбила гончарика :
"Везли коні з горба фіру..." / сл. А. Гриба ; Чотири Василі : "Кожен знає, що у
нашому селі..." / сл. А. Гриба ; Не гадай мені, чорна циганко : "… не гадай..." /
сл. А. Гриба ; Пісня про Василя : "Гей, зірву я цвіт барвінку..." / сл. В. Ярмуша ;
Дівочий сміх : "До дівчини по садочку..." / сл. А. Гриба ; Нерівний шлюб :
"Залишився вдівцем дідуган старенький..." / сл. М. Сасанчик ; Медсестричка :
"У неділю хлопець рано..." / сл. А. Гриба ; Мар'яна : "Люблю твої очі..." /
сл. О. Карої ; Тебе прошу : "… коли мій час..." / сл. Б. Мельничука ; Остання любов
поета : "… красивою, звісно, була..." / сл. Б. Мельничука ; Надворі ніч : "… зірки
вкривають небо..." / сл. Є. Дігтярук ; Чому : "Хотіла б я почути..." / сл. Л. Левандовської ; Я Вас кохаю : "… о, я Вас люблю..." / сл. І. Зьоли.
83. Травкін В. М. Пісні поліського композитора Валерія Травкіна. Вип. 1. —
Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. — 271 с. : портр. ; 29 см. — Текст укр.,
рос. — Вид. коштом авт. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007113-5-9. — [2019-084 Н].
Зміст: Тобі, Україно : "Народ України могутній..." / сл. Б. Тена ; Уклін
Поліссю : "Люблю простори наші..." / сл. Н. Борович-Ткачук ; Красо України,
Подолля : "… Розкинулось мило..." / сл. Лесі Українки ; Калинові кетяги : "Гарна
наша Україна..." / сл. М. Котляра ; України молодої славні козаки : "Ні звитяги, ні
слави..." / сл. Н. Остапенко ; Козацька прощальна : "Ой, козак пригортає дівчину..." /
сл. М. Котляра ; Те страшне слово : "Вже розцвітали матіоли..." / сл. О. Мостович ;
Поліська пісня : "Там де річка Ірша..." / сл. Л. Гринчук-Луценко ; У дзеркальному
Храмі природи : "Не дивись на березу весною..." / сл. О. Мостович ; Наша мова
українська : "Поважаю мову я англійську..." / сл. М. Котляра ; Українській діаспорі :
"Вас закинула доля далеко..." / сл. М. Котляра ; Рідна пісня за кордоном :
"Розпрягайте, хлопці, коней..." / сл. М. Котляра ; Гімн Національному університету
"Острозька академія" : "Волинськими стежками..." / сл. М. Кушнирук ; Гімн ВАТ
"Житомиробленерго" : "Щоб затишно жилось в оселях..." / сл. Л. Тодорович
(Камерон) ; Гімн Житомирського національного агроекологічного університету :
"У місті жита й миру..." / сл. М. Пасічника. — Шинкарук В. Колиска моєї долі : "То
наче друга вірного плече..." / оброб. В. Травкіна. — Травкін В. Ти і я : "Плач твій
мене обпік..." / сл. В. Шинкарука ; Пливуть сади : "Куди ж, куди пливуть сади..." /
сл. І. Сльоти ; Фестивальна, зоре цвітна : "Молоді і дужі..." / сл. М. Котляра ; На
Замковій горі : "З дружиною зійшов на гору..." / сл. М. Котляра ; Княгиня Ольга :
"Колись у Київській Русі..." / сл. М. Котляра ; Ти — любов і щастя : "Шумить над
Тетеровом місто..." / сл. М. Котляра ; Житомирська привітальна : "Ми у гості всіх
запрошуємо щиро..." / сл. Н. Остапенко ; Житомирська юна мадонна : "Було не
спекотно..." / сл. М. Котляра ; Вулички, провулочки Житомира : "… де живуть
минувшини сліди..." / сл. М. Котляра ; Танго Житомира : "Горобинова пожежа над
бульваром..." / сл. Н. Остапенко ; Пісня про Житомир : "Житомир, батьку ти наш..." /
сл. Г. Русу ; Моєї долі місто : "Не раз тебе сікли дощі..." / сл. М. Котляра ; Найкраще
місто на планеті : "Тут все мені рідне й знайоме..." / сл. М. Котляра ; Житомир — це
пісня : "Я народився в Житомирі..." ; Марш ремонтників 50-го полку : "Житомир43

ський п'ятидесятий полк..." / сл. М. Мозгових ; Марш героїв 37-го полігона : "Мій
Житомир, перлинка район..." ; Сузір'я сонячних надій : "Дивись на світ очима
юності..." / сл. О. Мостович ; Сюїта серця : "Коли осінній зорепад..." / сл. О. Мостович ; Вишня : "Біля криниці вишня виростала..." / сл. Г. Русу ; Зустріч : "Відшуміла
юність, відцвіла..." / сл. Г. Русу ; Прийшла весна : "Прислухайся на мить..." /
сл. Н. Остапенко ; Колискова для мами : "Всі навшпиньки ходять вдома..." /
сл. Н. Остапенко ; Наші мами, матусі рідненькі : "У хатині сільській..." / сл. М. Котляра ; Сімейна пісенька : "В діда внучка є Даринка..." ; Вікторія : "Перша моя
квіточка..." ; Листопад : "Час так невпинно летить..." / сл. Н. Остапенко ; Щаслива
зоря : "Зплітає стежина ноги споришем..." / сл. Н. Остапенко ; У осілих циган : "Повний місяць заглядає..." / сл. Н. Остапенко ; Подарую тобі літо : "Подарую, подарую
тобі літо..." / сл. Н. Остапенко ; Людям у білих халатах : "Чому у вас, лікарю,
стомлені очі..." / сл. Н. Остапенко ; Останні хризантеми : "Ти пам'ятаєш, люба..." /
сл. М. Котляра ; Невже забула : "Гуляєш з чоловіком в парі..." / сл. М. Котляра ; Ось
тоді й кохай мене : "Цей вогонь не погасить!..." / сл. В. Васьковець ; Смарагдова
перлина : "Я не можу ні їсти, ні спати..." / сл. Н. Остапенко ; Щасливий пелюсток :
"Цвітінням радує бузок..." / сл. Н. Остапенко ; Човен надії : "Я попалила уже всі
мости..." / сл. Н. Остапенко ; Коли ми у парі : "В мене очі сині..." / сл. М. Котляра ;
Моя зірка золота : "Все буяє і цвіте..." / сл. М. Котляра ; Песенка выпускника :
"Выпускной всё ближе..." ; Гимн музыкальных настройщиков : "Голос Земли — всех
семь звуков..." ; Играй, оркестр духовой : "В парке весеннем оркестр наш играет..." /
сл. В. Олейника ; Марш героев 37-го полигона : "Раз, два — левой..." ; Лесная песня :
"Лагерь наш — "Лесная песня"..." ; Если любишь : "Не стесняйся женщине..." /
сл. Н. Котляра ; На ковре-самолёте любви : "Как хочу я с тобою встретиться..." /
сл. Н. Котляра ; Ты одна на свете : "Сколько раз ты ночью тёмной снилась..." /
сл. А. Пилипчука ; В майский день : "… мы с тобой повстречались..." / сл. Н. Котляра ;
У любви один вопрос : "Лодку бережно качая..." / сл. А. Шмалюка ; Хочу замуж : "Родные папа, мама..." / сл. Н. Котляра ; Цыганка : "Запою я песнь цыгана..." / сл. С. Ивлева ;
Осеннее золото : "Осенние листья..." / сл. Н. Котляра ; Житомир : "Здесь вам Киев и
Одесса..." / сл. Н. Остапенко ; Іде Шевченко по Вкраїні : "… шука оновлення сліди..." /
сл. М. Котляра. — Сльота І. Українці, будьмо разом : "Здрастуй сонце, здрастуй воля..." /
сл. В. Башинського ; Українці, будьмо разом / оркестр. В. Травкіна.
84. Фалькова В. М. Хорові твори / Валентина Фалькова. — Дніпро : Свідлер А. Л., 2019. — 100 с. ; 30 см. — Частина тексту рос. — 100 пр. — ISMN 979-09007095-5-4. — [2019-068 Н].
Зміст: Любий мій Дніпро : "Парків затишок, бульвари..." / сл. С. Паливоди ;
Гімн ДМШ № 3 : "У музичній нашій школі..." ; Диптих "Ранок" : Світанок :
"Місяченька хтось наче украв..." ; Ілюзія неба : "Туманець зависає..." / сл. М. Потійка ; Коли співають українці : "… у вись злітають голоси..." / сл. Т. Доброгорської ;
Перлина росяна : "У перлині роси..." / сл. М. Потійка ; А що мені, мамо :
"… лихо?..." / сл. Г. Світличної. — Шопен Ф. Grand valse brillante : "Ду-ду..." / аранж
для хору В. Фалькової. — Фалькова В. Лісова криниченька : "На зеленій галяві, де
рясна трава..." / сл. Н. Забіли ; Краю ти мій милий : "Ніч під ранок темна..." /
сл. С. Курбатова ; Журавлики-журавлі : "… де бували ви малі..." / сл. П. Воронька ;
Конику мій, коню : "Ой, конику мій, коню..." / сл. Л. Корчми ; На Бабурці : "… на
місточку..." / сл. Г. Лютого ; Музична абетка : "У Іванка і Марічки..." / сл. О. ШвецьВасіної ; Гарно з пісенькою жити : "Як гарно з пісенькою жити..." ; Калинонька :
"У саду, у саду калинонька росте..." / сл. М. Потійка ; Соловей и родник : "Чуть
займётся заря..." / сл. М. Джалили ; Ой за гаєм, гаєм : "… гаєм зелененьким..." ; Ой, ходить
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Сон : "… коло вікон..." ; Вербовая дощечка : "… дощечка, бігла по ній Настечка..." ;
Вийшли в поле косарі : "… косять ранком на зорі..." ; Попід терном стежечка :
"… битая була..." ; Ой, летіла зозуленька : "… понад морем в гай..." ; І красна, і ясна :
"… молоденька весна..." / сл. О. Кониського ; Красуні степу : "Вкраїнське живо наші
степовички..." / сл. О. Швець-Васіної ; Весна : "… Пробуждаются чувства..." /
сл. В. Невского ; Ты — мой берег ; "Омывает море берег твой : " / сл. И. Ковалёвой ;
Храню любовь : "… как скрипку..." / сл. Л. Некрасовой ; Я тебя постигаю : "Я тебя
каждый день для себя открываю..." / сл. Е. Хейфец ; Скрипка : "Ваш старый дом
напоминает скрипку..." / сл. А. Кутника ; Синий Вечер : "Иней. Ветер. Синий
вечер..." / сл. А. Ратнера ; Солнышко моё : "Рано дивное утро открыло глаза..." /
сл. Б. Стецюка ; Из слов кружева : "Мне вязать бы из слов кружева..." / сл. Н. Евгеньевой ; Музыка : "Вот музыка вливается в меня..." / сл. А. Отлетова.
85. Флис В. В. (1924—1987). Вокальні твори / Володимир Флис ; [муз. ред.упоряд., вступ. ст. В. Пасічник] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. нац. наук.
б-ка України ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. — 43 с. :
портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-707535-04-2. — [2019-131 Н].
Зміст: Берізка : "Далеке, хмуре поле..." / сл. В. Сосюри ; Невже : "… уста твої
коралі..." / сл. О. Олеся ; Звідки в тебе чудні губи? : "… очі повні ласк..." ; Тільки
тебе : "Карпати, жадога моя..." / сл. А. Турчинської ; Що несеш мені в тихім імені :
"… В зливі кіс..." / сл. І. Драча ; Балада про думу : "Ішла собі дума..." ; Я знаю, що
таке війна : "Війна я знаю, що це..." / сл. М. Хоросницької ; За крутими берегами :
"… по ріках..." ; Там коло млина : "… густа вербина..." ; Ясна зіронька : "В небі зірка
покотилася..." / сл. М. Карпенка ; Кладочка : "Через потік кладочка..." / сл. Р. Флиса.
86. Червеняк А. А. Ти ніколи не вмреш, Україно : зб. пісень : [твори для
сольного та ансамблевого співу з букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Андрій
Червеняк. — Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2018. — 46 с. : іл., портр. ; 30 см. —
70 пр. — ISMN 979-0-707514-15-3. — [2019-064 Н].
Зміст: Ти ніколи не вмреш, Україно : "Прихилюсь до народів..." / сл. С. Литвина ; Повік невмируща : "Чом, чом, Україно..." / сл. І. Козака ; Україна й Закарпаття
з'єднані навіки : "Ой не згине Закарпаття..." / сл. В. Клочурака ; Тарасова ніч : "На
розпутті кобзар сидить..." / сл. Т. Шевченка ; Простеліть мені, мамо, рушник : "Заспішив од порога пішник..." / сл. В. Густі ; Дивосвіт : "Наче друзі на мене
чекають..." / сл. В. Густі ; Неповторний Перечин : "Стоїть в Карпатах здавна красний..." / сл. Ю. Шипа ; А я знову весну чекаю : "Весни тремку і ніжну спрагу..." /
сл. І. Гармасій ; Веселковий рідний краю : "… щирий спів у серці маю..." /
сл. І. Тегзи ; Розпустила верба косу : "Розпустила верба край дороги..." / сл. В. Кобаля ; Добродійка цибулиха : "Хоч цибуля викликає..." / сл. Ю. Шипа ; Чом Лебедина
почорніла : "Линув лебідь до лебідки..." / сл. Ю. Шипа ; А я тебе, як сонечко,
люблю : "А я таку в серці силу чую..." / сл. В. Тонтина ; Повір мені : "Кружляє листя
золоте..." / сл. О. Пекар ; Ліричне : "Шелест, шелест, тихий шелест..." / сл. О. Пекар ;
А думки, неначе тучі : "… мов гіркий осінній дим..." / сл. В. Густі ; Розкажу тобі
думку таємну : "… дивний спогад мене обпік..." / сл. Л. Костенко ; О мово вкраїнська : "… ти наша молитва..." / сл. І. Хланти ; Самотній : "Розлогий дуб вітрам на
зло..." / сл. В. Габорця ; Хризантеми : "Хоч вітри й морози грізні..." / сл. Ю. Чорі ; Ой
гуляє буйний вітер : "… хитає лозою..." / сл. М. Божук ; Мамо, не плач, я повернусь
весною : "… у шибку пташинкою вдарюсь твою..." / сл. О. Максимишин-Корабель ;
Гайдамацька пісня : "Гайда в лоно бурі..." / сл. Р. Морозовського ; Липневий цвіт :
"… липнева повінь..." / сл. О. Пекар ; Пісня емігранта : "По світах літає перелітний
птах..." / сл. В. Семенюка ; Осінні квіти : "В тихій зажурі..." / сл. О. Пекар ; Вічний
вогонь : "Матері, послухайте..." / сл. П. Скунця.
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87. Шип Ю. В. Моя любов мої краяни : вірші, пісні, нариси, ст. / Юрій Шип.
— Ужгород : Патент, 2019. — 375 с. : іл., портр. ; 21 см. — Вид. коштом авт. —
300 пр. — ISBN 978-617-589-164-3 (у паліт.). — [2019-148 Н].
Зміст: Гайдук В. Святий талісман : "Немає ніде і ніколи..." ; Де високі гори :
"Де високі гори й луки височенні..." ; Пісенька струмочка : "Я там, де Карпати..." ;
Співаночка зеленої галочки : "Під наметом..." ; Іде весна : "Гості бажані летять..." ;
Певна дорога : "Ходимо шляхами..." ; Славний хлоп : "Його штати знали..." ; Марія
заспіває : "Файні люди березняни..." ; Летять роки на крилах пісні : "… із вуст
чудової людини..." ; Серце Духновича : "Наша доля — його рани..." ; Скрипка серця,
грай : "Край наш смерековий..." ; Явірник високий : "Піду я у синьогори..." ; Народ
заможного села : "В Доброні земля багата..." ; Цвіте краса над Ужем : "Над рікою
Ужем..." ; Диво-ружа : "… і лелія..." ; Синя панацея : "Бог-Творець дав купільчудо..." ; Лісолюб : "Народився у Карпатах..." ; Ластівка : "Вона — у золоті
царівни..." ; В душі моїй душа Карпат ; Моя земля : "… країна Україна... " ; Наше
коріння : "Люблю щиро Україну..." ; Наша берегиня : "Наша пісня, наша мова..." ;
Лети моя пісне : "Позич мені крила...". — Ухач О. Які ми люди : "Багаті красою..." ;
Хто їх може не любити : "Край-Карпати: зваба...". — Керецман М. Іду на коляди :
"… з міста в село..." ; Як виросту : "Хоч тепер я ще й маленька..." ; Ужгородські
чарівниці : "Неповторні феї..." ; Турянський дивосвіт : "Турянська долина..." ; Де ся
родив русин? : "Верховина — мій край..." ; Скорбота : "Хлопця молодого..." ; Тут є
ми : "Верховина — отчий край..." ; Знаю : "Бог на світ нас дав..." ; Моя осінь пахне
смутком : "У небі ватра догорає..." ; Чому гряде біда із гір сердитих : "Карпати Вседержитель бачить..." ; Яворе мій кучерявий : "Ой цімборику яворе..." ; Сини Верховини : "Краса-Верховина..." ; Доки буде Верховина : "Треба матір для дитини..." ;
Незабутнє : "Спливли літа мої найкращі...". — Матій П. Знаю : "… не є краю..." ;
Благаю тебе, синку мій : "Догоджай у всьому Богу..." ; Ми вчимося у Шевченка :
"Ми такі у школі..." ; Тут я світ побачив : "Не існує краю..." ; Красне поле : "Помирав
хлопчина-квітка..." ; Та де твій народ : "Чи ти чуєш, брате..." ; Батькова наука : "Там
земля є найсвятіша..." ; Материнські чекання : "Суєти у нас багато..." ; Мокрянське
літо : "Сходить сонце з-між беріз..." ; Де хата дитинства : "Де я побачив світ..." ;
Оселя чеснот : "Розум, серце, дух..." ; Де Кашай побачив світ : "Не існує й не
було..." ; Краса під небесами : "У горах Карпатах..." ; Якщо ти з села : "Коли цвітуть
сади..." ; Де Кібляри — там батяри : "В давньому селі Кібляри..." ; Там де музика і
квіти : "У старій частині міста..." ; Запорука щастя : "Краса життя..." ; Причастям
доброти зігрійся : "Джерельну воду не сколочуй..." ; О Боже, спаси і помилуй :
"… Карпатський народ наш..." ; У нашім краю Миколаю : "Пане, отче Миколаю..." ;
Вислухай нас, Господи небесний : "Зглянься, Господи..." ; Схаменіться, люди : "Лине
звіку в Чорне море..." ; Про що курличуть журавлі : "Життя у кожного своє..." ; Тече
Тиса до Дунаю : "Зеленіють наші гори..." ; Заспівайте разом з нами : "Ліпше жити із
піснями..." ; Що понад усе : "Не знаю, тай не хочу знати...". — Попенко М. Косарі :
"Клеплють коси косарі..." ; Діаманти Івана Хланти : "Для Івана Хланти..." ; Куди б я
не пішов : "Країв красивих пребагато..." ; Найсвятіша квітка : "Навіки чудесна..." ;
Море думок : "Думка думку доганяє..." ; Гімн захисникам природи : "Нас болить за
квітку..." ; Соло під небом : "Над небокраєм цятка тріпоче..." ; Милосердний Боже :
"Боже, Ти Любов'ю..." ; Праотчий мій світку : "Мій краю-розмаю...". — Рак П.
Сивочолий, вічно юний : "Знав ти бурі над собою..." ; Де молитва солов'я : "Величає
зелен-край...". — Червеняк А. Пам'ятай : "Хто не любить своїх ближніх..." ; Наші
краяни : "Під Карпатами наш край..." ; Моє село : "Воно — то мій Хорал..." ; Журав46

лині заручини : "Вітер ніжно гладить трави...". — Івашкович Й. Мокре колядує :
"На Різдво Христове..." ; Зерна радості посій : "Якщо в керті маєш ружі...". —
Ладика І. Прийшов Христос до нас : "Святий вечірній час...". — Волонтир В.
Світочі слов'ян : "Із Марави йшли по світу...". — Гайда В. Високе село : "Пацканьове
на горі високій". — Шип Ю. Коли я відійду : "Добрі люди, коло хати...".

2.6 Навчальні видання для співу. Вокалізи
88. Сучасні естрадні вокалізи. Ч. 1. Школа естрадно-джазового вокалу / [авт.упоряд.] І. Кдирова ; [муз. ред., аранж. супр. для фп. А. А. Хлопотова] ; М-во освіти і
науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. —
Київ : КНУКіМ, 2017. — 89 с. ; 28 см. — (Педагогічний репертуар вокаліста. Школа
естрадно-джазового вокалу). — Бібліогр.: с. 65—68 (62 назви). — 300 пр. —
ISBN 978-966-602-257-1. — ISBN 978-966-602-258-8 (ч. 1). — [2019-039 Н].
89. Сучасні естрадні вокалізи. Ч. 2. Спів в естрадно-джазовій манері / [упоряд.
І. О. Кдирова ; муз. ред., аранж. супр. для фп. А. А. Хлопотова] ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ :
КНУКіМ, 2017. — 215 с. ; 28 см. — (Педагогічний репертуар вокаліста. Школа
естрадно-джазового вокалу). — Бібліогр.: с. 156—157 (28 назв). — 300 пр. —
ISBN 978-966-602-257-1. — ISBN 978-966-602-259-5 (ч. 2). — [2019-040 Н].
Зміст: Ромбегрг Е. Тихо як при сході сонця. — Арчер Г. Я кохаю тебе. —
Роджерс Р. Едельвейс. — Ріддл Н. Чекай мене. — Шмітц М. Два вокалізи. — Нош К.
Ельфійська пісня. — Вейс Дж. Не можу не любити тебе. — Коччітте Р. Аве Марія.
— Уільямс Е. Де твоє серце. — Хісиісі Д. Знову. — Кімур Ю. Завжди зі мною. —
Филерті С. Повільний вальс. — Льюіс М. Як високо місяць. — Рискін Д. Лора. —
Торме М. Християнська пісня. — Перкінс Ф. Зірки над Алабамою. — Грін Б. Час
від часу. — Спірічуелс. — Хьюзен Дж. Роки нетерпіння. — Міллер Г. Місячна
серенада. — Веббер Е. Л. Все, що я прошу у тебе. — Хаг Дж. На сонячній стороні
вулиці. — Роуз П. Темно-пурпуровий. — Портер К. Все гаразд. — Монк Т. Близько
півночі. — Берсман А. У місячному сяйві. — Ловланд Р. Пісня таємного саду. —
Каспаров Ю. На краю землі. — Монетті С. Вогняна пустеля. — Масуда Т. Сумна
мелодія. — Роуз В. Блуберрі Кілл. — Картентер І. Десь-Колись. — Денніс М. Очі
Янгола. — Кінг П. Ти належиш мені. — Ширінг Дж. Колискова. — Хьюзен Дж. Всі
мої "завтра". — Мірроу Дж. Почуваюся молодим з тобою. — Скорик М. Мелодія.
— Менкен А. Красуня та чудовисько. — Лей Ф. Ніжність нескінчена. — Голд Е.
Ексадус. — Керн Дж. Дим. — Тренет Ч. По той бік моря. — Гарнер Е. В тумані
кохання. — Джон Е. Король Прайду. — Веббер Е-Л. Пам'ять. — Бабаджанян А.
Арія-вокаліз. — Хрізомалліс Я. Мрії. — Злотник О. Хвилі.

2.7 Збірники творів для дитячого співу.
Шкільні хори. Пісні для дітей
90. Баб'як Л. В. Крапля сонця : вокал. твори в супр. бандури : для учнів
мистец. навч. закл. / Леся Баб'як. — Дрогобич (Львів. обл.) ; Трускавець (Львів.
обл.) : Посвіт, 2019. — 19, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — 150 пр. — ISMN 979-0707537-39-8. — [2019-108 Н].
Зміст: Є багато мам на світі : "… але в кожного одна..." / сл. А. Філіпчука ;
Крапля сонця : "На травиночки малі..." / сл. М. Чепурної ; Грай, моя бандуро, грай :
"… край наш рідний звеличай..." / сл. В. Шевчука ; Я хочу пташиною бути : "… яка
аж до неба літає..." / сл. А. Філіпчука ; Іде весна : "… і тане сніг..." / сл. П. Капель47

городського ; Прихід весни : "Сонечко сміється, небо голубіє..." / сл. О. Павлик ;
Веснянка : "Весна бурхливим подихом жартує..." / сл. Г. Баб'як ; Згадую : "… так я в
дитинстві..." / сл. О. Олеся ; Мій раю зелений : "… мир-зіллям маєний..." /
сл. І. Франка ; Пахне ніжно липа : "… зеленіє поле..." / сл. В. Шевчука.
91. Болгар В. Моя пісня — моя Україна : навч.-метод. посіб. / Віталій Болгар,
Ольга Романенко ; наук. ред. І. Сіданіч. — Київ : [б. в.], 2019. — 52, [1] с. : іл.,
портр. ; 25 см. — На паліт.: Mission Eurasia. — ISBN 978-617-7374-38-0 (у паліт.). —
[2019-029 Н].
Зміст: Вербицький М. Гімн України : "Ще не вмерла України..." / сл. П. Чубинського. — Лисенко М. Боже великий, єдиний : "… Нашу Вкраїну храни..." / сл. О. Кониського, оброб. О. Кошиця. — Петрів Л. Гімн українській мові : "Так багато різних
мов існує...". — Воробкевич С. Рідна мова : "Мово рідна, слово рідне...". —
О, Україно : стрілецька пісня : "… О, люба ненько..." / сл. М. Вороного. — ПероваРошка О. Нам потрібне мирне небо : "Злітають до неба рядками..." / сл. М. Білінської. — Мілєєєв І. Про благодатну долю України : "… про щиру єдність..." /
сл. М. Козубовського. — Загаріна Х. Моя молитва нехай лине : "… до тебе...". —
Галаган Р. Хай радіють усі : "Синє небо, ясне сонце...". — Торчик В. Це моя
Україна : "Посеред Європи молода та сильна..." / сл. С. Бояркевича. — Злотник О.
Родина : "Може в житті хтось принаду підкине..." / сл. В. Крищенка. — Попова А.
Моя країна — Україна : "І калинова і тополина..." / сл. В. Крищенка ; Україна моя :
"… рідна, щирая земля...". — Гуменчук В. Україна моя молода : "Теплими дощами,
звабним літом..." / сл. М. Катичева. — Федишин І. Батьки мої : "Серце, що біль
відчуває...". — Сковорода Г. Де згода в сімействі : "… там мир і тишина...". — День
минає уже : нар. мелодія : "… насуває ніч..." ; В тиші вечірній : нар. пісня : "… як
зійде зоря..." ; Молитва : нар. мелодія : "Боже, в серцях наших...". — Джулай М. Не
забудь помолитися Богу : "На світанку чи пізньої ночі...". — Бог Предвічний :
"… народився..." ; Нова радість стала : "… яка не бувала...". — Халкіді Л. Бачу Бога
кожен день : "… як відкрию вранці свої очі..." / сл. Дарморост Л. — Романенко О.
Моя Україно : "… Я твоя дитина..." / сл. О. Романенко.
92. Ведмедеря М. О. Я чую музику води : пісні : [збірник з букв.-цифр. познач.
партії супроводу / муз.] Микола Ведмедеря ; [сл.] М. Яновська. — Хмельницький :
Стасюк Л. С., 2019. — 83 с. : портр. ; 20 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-7744-78-7. —
[2019-180 Н].
Зміст: Люблю тебе мій рідний край : "Загляне сонце вранці..." ; Столиця
дитинства : "… над Прутом-рікою..." ; Мій Івано-Франківськ : "Бистрі води несуть..." ; Українка : "Твоє коріння на оцій землі..." ; Намалюй мені гори : "Звуть
смереки в гори нас..." ; Ой, не шуми, вітре : "… в зеленому лісі..." ; Йде до нас весна :
"Лісовою стежкою..." ; Повертаєш мене у весну : "… на збудовані щастя мости..." ;
Запроси мене на вальс : "Сьогодні запроси мене на вальс..." ; Біла пташка прилетіла :
"До тебе біла пташка прилетіла..." ; Два береги в ріки : "Між берегами річка..." ;
Ромашкове поле : "Заведи мене в поле..." ; Світанок : "Я сьогодні на світанку..." ;
Я люблю, коли падає сніг : "… мов кришталики білі..." ; Вповито снігом гори :
"… мовчазні..." ; Новий рік іде : "Мерехтять гірляндами..." ; Лікар : "Вродлива жінка
в білому халаті..." ; Я до родини йду : "Там колискова давніх літ..." ; Заспівай мені,
мамо : "… ту пісню..." ; Мамина вишиванка : "Вишиванку мама..." ; "Куди,
журавлику, летиш? : "Удаль, в незвідані світи..." ; Царівна-осінь : "У садах доспіли
яблука..." ; Соловейко голосистий : "Ніченька прийшла темненька..." ; Дитинство :
"Через город веде стежина в росах..." ; Я чую музику води! : "… Неначе скрипка
сумно плаче..." ; Писанка : "Яскраві фарби і бджолиний віск..." ; До берізки піду я
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зранку : "… разом з нею сьогодні заплачу..." ; Перший сніг : "То не пух, не біле
пір'я..." ; Ой, сніжинки прилетіли : "Ой, сніжинки прилетіли, біла дивина..." ;
Снігоцвіти : "Розгулялась метелиця вранці..." ; Білочка : "Стрибає прудко білка..." ;
Дівчина-зима : "Білі коні, білі сани..." ; Любить Миколай : "Коли мороз пощипує за
щічки..." ; Засівалки : "Я зерном засію хату..." ; Сію, сію посіваю : "… хату щастям
засіваю..." ; Ой ти, веснянко : "Розсипає зранку квіти..." ; Чобітки : "Хоч пройшла
недавно злива..." ; Дятел : "До берізки дятел прилетів..." ; Мама : "Яке коротке слово
"мама"..." ; Перша вчителька : "Полинуло літо..." ; Янтарний місяць осені : "Срібляться
павутиною..." ; Бабуся : "… наша дорога..." ; Кленові листочки : "… візьму у
долоні..." ; Чарівниця-осінь : "… коси золоті..." ; Дощик : "… дощик-пустунець..." ;
Христинка : "Я — маленька українка...".
93. Галабурда Н. Я. Діти землі — майбуття : пісен. зб. : дит., духов., патріот.
пісні / Надія Галабурда. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2019. — 38, [1] с. ;
24 см. — ISMN 979-0-707534-15-1. — [2019-004 Н].
Зміст: А я щира українка : "… галицького краю..." / сл. Л. Любарської ; До
тебе, Україно : "… наша бездольная мати..." / сл. Лесі Українки ; У моєї України :
"… очі сині..." / сл. В. Багірової ; Віночок для Вкраїни : "На тризубі палає..." / сл. Р. Обшарської ; Вперед, соколи : "Нема тої сили, щоб весну спинила..." / сл. І. Багряного ;
Прадавня батьківська земля : "Намалюю вечір — зоряну годину / сл. Н. Ковальчук ;
Під містечком Берестечком : "… змовкли вже литаври..." / сл. Й. Струцюк ; Тебе, як
матір, не вибирають : "Мово українська, сонце моє ясне..." / сл. Л. Любарської ;
Прощання з майданом : "Прощай, майдане! Ти на перехресті..." / сл. О. Мороза ;
Надзбручанського краю столиця : "Де б нам успіх не вдалось зустріти..." / сл. О. Жук ;
Найкраще місто : "Міст багато в цілім світі..." / сл. Л. Любарської ; Збруч : "Як
запахне вітер вербами..." / сл. Б. Берези ; Діти землі : "Ми є родина, цвіт землі..." /
сл. А. Канич ; Дитинства світ : "Нас дитинства світ казковий..." / сл. Н. Погребник ;
Ангельські очі : "Відмовляла Галочка в покорі..." / сл. Р. Завадовича ; До школи :
"Так сонячно-ясно довкола..." / сл. Н. Галабурди ; Перша вчителька : "Букварі і
читанки..." / сл. Н. Кир'ян ; Матусю : "Сердечко сяйвом світиться..." ; Пісня першокласників : "Сонячний промінчик у вікно постукав..." / сл. М. Сингаївського ; Пісенька про казки : "У срібному великому човні..." / сл. Р. Обшарської ; Там, де спить
дитинство : "Задуває пеленою..." / сл. Б. Збрика ; Молитва : "Боже мій, Боже мій,
Боже..." / сл. Л. Костенко ; Святий Михаїле! : "… Святий Михаїле..." / сл. А. Тихоніс ; Жайворонок : "Як Ісус Христос Спаситель..." / сл. П. Штокало ; Українська коляда : "Зірка в небі заясніла..." / сл. М. Баліцької.
94. Димань Т. Ю. Рідні береги : зб. пісень для дітей мол. та серед. шк. віку /
[муз.] Тетяна Димань ; [сл.] А. Качан. — Київ : Саміт-книга, 2019. — 26, [1] с. :
портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007171-0-8. — [2019-190 Н].
Зміст: Пісня джерела : "У моєму селі над рікою..." ; Весняна пісня : "Вже
півень на воротях..." ; Рідні береги : "Коли акацій майський цвіт..." ; Хвилювалось
море : "… лащилось до скель..." ; Білі ночі в Одесі : "По вулицях Одеси..." ; Гойдалка
біля Дунаю : "Я на гойдалці гойдалася..." ; Реп'яшки : "В'ється стежка до села..." ;
Войовничий півник : "Вранці півник молодий..." ; Дзвонить осінь школярам : "На
світанку вулицями міста..." ; Зима щедрує по дворах : "Кує в годиннику зозуля...".
95. Димань Т. Ю. Чарівниця : пісні для школярів / Тетяна Димань ; [передм.
Скорика М. М., Перебийноса П. М.]. — Київ : Веселка, 2019. — 25, [2] с. : іл.,
портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-01-6037-8. — [2019-093 Н].
Зміст: Молитва за Україну : "В годину лиху і негожу..." / сл. Н. Вернигори ;
Веселка : "Цвіте веселка в небесах..." / сл. Я. Гояна ; Чарівниця : "До пастухів в
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убогім домі..." / сл. О. Пчілки ; Весняний дощик : "Умиє дощик личко : " /
сл. Н. Кар'ян ; Пісенька для мами : "Цю пісеньку-веснянку..." / сл. Т. Коломієць ;
Дівчинка-вкраїнка : "Лиш надіну я віночок..." / сл. В. Козак ; Ранок : "Місячна жарптиця..." / сл. П. Перебийноса ; Злотиста стежечка : "Тиша в морі... Ледве-ледве..." /
сл. Лесі Українки ; Троїсті музики : "Я з горіха й металева..." / сл. В. Василашка ;
Войовничий півник : "Вранці півник молодий..." / сл. А. Качана.
96. Казимирська Л. А. (1933—2016). Славлю Господа піснями : зб. пісень для
дітей із нотами / Лідія Казимирська ; [передм.: І. С. Григорчук та ін.]. — Рівне :
Дятлик М. С., 2019. — 143 с. : портр. ; 30 см. — 500 пр. — ISMN 979-0-9007015-4-1.
— ISBN 978-617-515-307-9 (у паліт.). — [2019-160 Н].
Зміст: Славлю Господа піснями : "Я дитячими вустами..." ; Любить Бог усіх
дітей : "… і, як батько дбає..." ; Бог не забуває : "Дбає Бог про пташку..." ; Знаю
Ісуса : "Я ще в школу не ходжу..." / сл. О. Войтицького ; Бог великий : "Бог великий
все уміє..." / сл. Г. Колесникової-Вольф, пер. з рос. М. Приходько ; Бог чекає слави із
твого серденька : "Лагідна берізка..." / сл. Л. Гапонюк ; Я маленький хлопчик :
"… звуть мене Бориско..." ; З Ісусом в сердечку : "Душа, мов джерельце..." /
сл. В. Герасим'юка ; Тобі моє сердечко : "Я знайдена овечка..." / сл. Л. Маринчук ;
Славлю Бога : "З неба ясне сонечко..." ; Бога прославляю : "Хоч я мало сили маю..." /
сл. О. Войтицького ; Помолюся : "Встану вранці, помолюся..." / сл. С. Рачинця ; На
коліна я тихо схилюся : "… і до тебе, Господь, помолюся..." / сл. О. Войтицького ;
Хваління : "Зірочка у небі..." / сл. О. Олевської ; Все творіння славить Бога : "На
світанку спів пташиний..." / сл. О. Ладної ; Господу хвала : "Сонечко зі сну збудилось..." / сл. М. Милян ; Творця прославляю : "Настала весна..." / сл. О. Войтицького ;
Вечір дихає спокоєм : "… притулившись до землі..." ; Веселка : "Дощем родючим
знову..." / сл. М. Милян ; Небо і земля нині торжествують : "… Ангели й люди..." ;
В Різдвяну ніч : "Місяць в небі яснолиций..." / сл. С. Рачинця ; Співає небо :
"… чудову пісню..." / сл. М. Приходько ; Радість пізнаємо : "… з благовістних
вуст..." / сл. С. Рачинця ; Що то за дитина? : "… дивно народилась..." / сл. М. Милян ;
Зіронько яскрава : "… розкажи про себе..." / сл. М. Приходько ; Темна ніч покрила
поле : "… вся земля давно вже спить..." / сл. Н. Лук'янчук ; Хто це стукає до мене? :
"… Листоноша?..." / пер. з рос. М. Приходько ; Дуже радісно сьогодні : "… в
серденьку моєму..." ; Різдвяна ніч кличе : "Ніч довкола панувала..." ; Колискова для
Ісуса : "В небі зірка світить..." / сл. С. Рачинця ; Засяяла зірка : "… з небесних
глибин..." / сл. В. Герасим'юк ; Міріади зірочок : "… у нічному небі..." / сл. М. Приходько ; Зірка он яка горить : "Подивіться, подивіться..." / сл. Ю. Вавринюка ;
Пливли в пустелі тихо каравани : "… їх швидше підганяли мудреці..." /
сл. Т. Сидько ; Зірка Вифлеєму : "Над Вифлеємом зірка з'явилась..." / сл. В. Малова ;
Ангели в тихих полях : "… дивну звістили новину..." / сл. Л. Омельчук ; Христос
народився! Славимо його! : "Падають сніжинки..." / сл. Л. Маринчук ; Із далекого
краю : "… лине звістка свята..." ; Падає додолу біленька сніжинка : "… Сяє в нашім
домі..." ; Сніжинка падає додолу : "… іскриться променем..." / сл. М. Приходько ;
Дзвоники різдвяні : "… і пісні веселі..." / сл. М. Милян ; Здрастуй, свято
Воскресіння : "Цим весняним світлим ранком..." / сл. В. Кузьменкова ; Пісня про
Христа : "Як Ісус наш народився..." / сл. В. Герасим'юка ; Христос воскрес! Радіють
діти : "… бо сонце в небі ясно світить..." / сл. Й. Іваськіва ; Йде весна-весняночка :
"… відчиню вікно..." / сл. С. Рачинця ; Весняне сонечко збудилось : "… зігріло
світлом..." / сл. М. Милян ; Радісний день Воскресіння : "… Чуєте? Небо співає..." /
сл. О. Войтицького ; Сьогодні дивне свято : "… Христос усім нам дав..." /
сл. Ю. Вавринюка ; На полях, у дворі : "… вже весна зелена..." / сл. М. Милян ;
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Поясніть мені, будь ласка : "… що за свято тут у вас?..." ; Христос воскрес! Радійте,
діти! : "… Звершилось чудо..." / сл. О. Войтицького ; Радіють всі — весна іде :
"… тепло з собою нам несе..." / сл. Й. Іваськіва ; Зеленіють трави, дощиком помиті :
"… землю зігріває..." / сл. М. Милян ; У небі світить сонечко : "… і пташечка
співає..." / сл. М. Приходько ; Весна воскресіння : "Люблю весну чудову..." /
сл. Т. Сидько ; Яскраве сонечко з небес : "… оновлена пора..." ; Сонячні вервечки,
полечко зелене : "… Затишно і легко..." / сл. С. Рачинця ; В нашій церкві нині свято :
"… свято радісне..." / сл. І. Боднар ; Духмяний хлібчик на столі : "… А звідки
він?..." / сл. Т. Сидько ; Між отав нескошених : "… стрічка голуба..." ; Слава Господу
святому : "На городі, ой, не пусто..." ; Я маленька українка : "… родом із Волині..." ;
Бога прославляю : "Ой, заграю, заспіваю..." / сл. С. Рачинця ; Україною пишаюсь :
"… тут живу..." / сл. М. Милян ; Я тепер малий школярик : "… мій найкращий друг
букварик..." / сл. М. Милян ; Щира подяка : "Вітер ромашку в полі колише..." ;
Щебече літо солов'ями : "… і я, мов справжнє солов'я..." / сл. С. Рачинця ; Рушник :
"Я в садочку сиділа..." / сл. Д. Чередниченка ; Я квіточка маленька : "… в Господньому
садочку..." / сл. О. Войтицького ; Щебетала пташечка : "… щебетала..." / сл. М. Сташука ; Журавлики : "… журавлики..." / сл. С. Рачинця ; Вже заснуло сонечко :
"… місяць над віконечком..." / сл. Л. Маринчук ; Розбуди мене вранці, матусю :
"… щоб я бачив, як сонечко сходить..." / сл. М. Милян ; Ти розкажи для мене, мамо :
"… цієї тихої пори..." / сл. С. Рачинця ; Боровик : "Я грибок боровик..." ; Сину, сни
колише тиша : "… звуки тихше...".
97. Кикіньова Л. М. Співаємо англійською : метод. зб. для студентів пед.
навч. закл., вчителів муз. мистецтва ЗЗСО, керівників муз. ЗДО та широкого кола
поціновувачів / Л. Кикіньова, В. Зиско, О. Юрчук ; Упр. освіти і науки Волин.
облдержадмін., Луц. пед. коледж, Каф. муз. дисциплін. — Луцьк : Вежа-Друк, 2019.
— 51 с. : іл. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007158-0-7. — [2019-161 Н].
Зміст: Up and down : "Up, up, up..." / фп. супр. Л. Кикіньової ; Teddy's snoring :
"… lie down to sleep..." / фп. супр. О. Юрчук ; Hickory, dickory, dock : "… the
mouse..." / фп. супр. В. Зиско ; Puppet, can you clap your hands : "… clap your hands..." ;
My fingers are wiggling : "… wiggling..." / фп. супр. О. Юрчук ; One, two, three. Who do
I see : "… I see Anna..." / фп. супр. Л. Кикиньової ; Peekadoo : "… peekadoo I see
you..." / фп. супр. В. Зиско ; Twinkle, twinkle, little star : "… how I..." / фп. супр. О. Юрчук ;
Mouth, nose, knees, toes : "… mouth, mouth..." / фп. супр. Л. Кикіньової ; Oh where, oh
where has our little Paul gone : "… Oh where..." / фп. супр. В. Зиско ; If you're happy and
you know it : "… clap your hands..." / фп. супр. Л. Кикиньової ; Good morning : "… I'm
Lori..." / фп. супр. О. Юрчак ; I'm very big ship : "… big ship..." / фп. супр. О. Юрчук ;
Teddy bear : "… Teddy bear..." / фп. супр. В. Зиско ; What can we do? : "… with our
things..." ; No, yes, why? : "No, no, no..." ; Little Jack Horner : "… sat in the corner..." /
фп. супр. О. Юрчук ; Oh when the bears come marching in : "… I want to shout..." ;
Choo, choo train : "Here comes the choo..." ; I am riding on my horse : "… doo da..." / фп
супр. О. Юрчук ; I like bananas : "… I like apples too..." ; I'm a little fairy : "… sitting on
the tree..." / фп. супр. В. Зиско.
98. Козубаш О. О. Танцювали нотки в школі : зб. пісень, вправ та ігор для
проведення позакл. заходів для дітей мол. шк. віку / Олександра Козубаш. — ІваноФранківськ : Фоліант, 2019. — 76, [1] с., [4] арк. іл. : іл. ; 21 см. — 100 пр. —
ISBN 978-617-7496-51-8. — [2019-099 Н].
Зміст: Танчак І. Веселі ноти : "Поспішають на роботу..." / сл. І. Танчака ;
Добрий день, людям на землі : "Добрий день, добрий день, ниви і поля..." ; Танок :
"Зажурився дід Мартин..." ; Кіт Томік : "Вже давно у нашім домі..." ; Осінь на обрії :
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"Повні хмари..." / сл. І. Танчака, У. Козубаш ; Швидкі санчата : "Мчать на саночках із
гірки..." ; Колядка лине : "… з хати до хати..." ; Прийди весно : "Прийди, прийди
весно...." ; Літо-літечко : "Мандрувало літечко..." ; Дзвінки-дзвіночки : "Там, у лісі на
полянці..." ; Лісове джерельце : "… добре в нього серце..." ; Весела пісенька : "Якщо
сумно тобі у дорозі...". — Когуч Н. Свято Миколая : "Скоро в наш рідненький
край..." / сл. О. Кох ; Хоровод зірочок : "Місяць повний яснолиций : " / сл. В. Ладижець ; Колискова : "Сонечко, божа дитинка..." / сл. М. Підгірянки ; Гей, ви квіти :
"… пахучі...".
99. Ми живемо в піснях : хор. твори для дит. та юнац. однорід. хору / [упоряд.:
Є. Карпович, С. Карпович] ; Департамент з питань культури, національностей та
релігій ЛОДА, Метод. каб. навч. закл. мистецтва і культури. — Львів : Растр-7, 2019.
— 67 с. : іл. ; 29 см. — У надзаг.: Дитячо-юнацький хоровий фестиваль "Співаймо
канон". — 162 пр. — ISBN 978-617-7726-60-8. — [2019-081 Н].
Зміст: Фільц Б. Коли я хочу, щоб мене любили : "… я починаю це робити
сам..." / сл. Г. Сковороди ; Гріє сонечко : "… усміхається небо яснеє..." / сл. І. Франка. — Козяк Г. Корова червона : "… і кінь голубий..." / сл. Г. Грайка. — Герасименко Л. Чи все це здається : "Корова червона, і кінь голубий..." / сл. Г. Грайка. —
Волинський М. Нісенітниця : "Їхав віз через ліс...". — Кінзікеєва А. Біжать
стежини : "… поміж ожини...". — Чорнейко А. Пурпуром сонечко сходить : "… пурпуром криється в морі..." / сл. І. Франка. — Лігашевська В. Слава безсмертю
хоробрих : "Вічна слава безсмертю хоробрих..." / сл. І. Неходи, Т. Шевченка. — Гев М.
Малесенькі дзвіночки : "Ми малесенькі дзвіночки..." ; Музика рідного краю : "Чарівна музика рідного краю..." ; Українські музики : "Як у нашім ріднім краї..." ; Серце
чисте : "… відкрию для Бога...". — Кунтій О. Йшли корови із діброви : "… а овечки
з поля..." ; Ой, Марічко, чичері : "… чичері, чичері...". — Доцко М. Ісусе, Сину
Божий, помилуй нас : "… Ісусе..." ; Розвивайся лозо, борзо : "… зелена діброво..." /
сл. І. Франка. — Горова Л. Намисто : "Я зупинилась, бо довго ішла..." ; Україна —
це світло : "Я маленький промінь великого сонця...".
100. Огонь О. О. Звучи, рідна мово! : зб. муз. творів / Олена Огонь. — Рівне :
Зень О., 2019. — 98 с. : іл., портр. ; 21 см. — На обкл.: Зб. вокал. та хор. творів в пер.
на укр. мову О. Огонь. — 50 пр. — ISBN 978-617-601-295-5. — [2019-119 Н].
Зміст: Шуман Р. Весняна звістка : "Ку-ку-ку-ку, чути в ліску..." / сл. Фаллерслебена ; Вечірня зоря : "Зоря в вишині..." ; Цигани : "В діброву зелену..." / сл. Е. Гейделя. — Гайдн Й. Старий добрий клавесин : "Цей старенький клавесин..." ; Прощальна пісня : "За рікою грає флейта..." / пер. для дит. хору В. Потена. — Хачатурян А.
Мелодія : "Зорі..." / сл. П. Синявського ; Музичний дощик : "До, ре, мі..." / сл. В. Данько.
— Сибірський В. Мисливець : "Я пройдусь стежками-доріжками...". — Підгаєць Є.
Нічний концерт : "Білі, руденькі та чорненькі киці..." / сл. Л. Яковлєва. — Потов Н.
Чомучка : хорова сюїта : "Вночі мені приснився сон..." / сл. Р. Зеленої. — Дубравін Я.
Величний дім : "Затишний дім..." / сл. В. Суслова ; Джаз : "Він приплив з Атлантики..." ; Пісня про земну красу : "Ось знов черемха зацвіла...". — Стелайло А.
Музика : "Наповнене все від краю...". — Антонов Ю. Ранкова пісенька : "Над полем
сонечко встає..." / сл. М. Понаровського. — Славкін М. Бабуся і пірат : "В квартирі
міста Чорноморськ..." / сл. В. Орлова ; Маячок : "Звечора малесенький світлячок...".
— Марченко Л. Ми вчимо англійську : "По вулиці гуляла кицька..." ; Менует :
"Коли дванадцять..." ; Рояль : "Час настав..." ; Світанок : "Ось так з'являється
день..." ; Наша музика : "З'явився перший звук...". — Кушнарьов А. Джо Білл :
"Джонатан Білл котрий підстрелив..." / сл. С. Левіна. — Тугарінов Ю. Завірюха :
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"Завірюха-хуга вила..." / сл. В. Пальчинскайте. — Цвєтков І. Зоряне небо : "Зорі і
птиці..." / сл. М. Іцкова. — Ківа Ю. Риба-кит : "На далекій Півночі...". — Ярова Т.
Співайте в хорі : "Спів у хорі некорисним не буває...". — Pierpoint F. Боже, яка
земля прекрасна : "Навесні цвітуть сади...". — Новіков М. Калина : "Вечір зійшов на
ніч..." / сл. А. Саулінаса. — Поклад І. Місячна ніч : "В серці сум..." / сл. Ю. Рибчинського. — Мінков М. Спасибі, музико! : "Я знала — все це буде..." / сл. Д. Іванова.
— Бистряков В. Старе місто в ритмі дощу : "Давно, після уроків..." / сл. А. Вратарьова. — Штраус Й. Весна : "… весна! — Шумить ріка..." / сл. Ф. Богуслава. —
Міллер Г. Місячна серенада : "Стою і мовчу..." / сл. М. Періша. — Керн Дж. Дим :
"Ми знов зустрілися..." / сл. О. Харбаха. — Савенко В. Сонячний дощ : "Сонячний
дощик пробіг по землі..." / сл. М. Савельова.
101. Плашкевич М. В. Сонечко : [пісенник : збірник пісень з букв.-цифр.
познач партії супроводу] / Микола Плашкевич ; [вступ. ст. Д. Бондар]. — Черкаси :
Чабаненко Ю. А., 2018. — 27 с. ; 30 см. — 50 пр. — ISBN 978-966-920-382-3. —
[2019-016 Н].
Зміст: Старенька кульбабка : "Від старості кульбабка побіліла..." ; Україночка :
"Доброї вам днини..." ; Кароокі чорнобривці : "Я посіяла квітник..." ; Козачата : "Ми
маленькі козачата..." ; Будем козаками : "Народилась у вільній Вкраїні..." ; Солдати
1941−1945 : "Це найсвітліший день весною..." ; Колискова хлібів : "Ранок сонце
цілує..." ; Джерельце : "У зелених травах під горою..." ; Це наша Україна : "Розлилось
навколо сонечко..." ; Завірюха : "Завиває завірюха, а у нас червоні вуха..." ; Сліди :
"А зима сніжком усе заносить..." ; Червона слобода : "Село найкраще в Україні..." ;
Пахну для матусі я : "… теплим молочком..." ; Подих осені : "Відлетіли далеко
пташки..." ; Свято : "Грають, грають полечку цвіркуни..." ; Перший грім : "Гур-гур у
небі грім..." ; Краплинки : "Стукають краплинки у моє вікно..." ; Мій друг : "Є в мене
друг чотирилапий..." ; Сніг, сніжок : "Вже летять сніжинки..." ; Чоботар : "Шию,
шию чобітки..." ; "Біла свинка : "Дід мороз на білій свинці..." ; Вишня : "Під вікном у
мами..." ; Любов Україні несем : "Моя Україно, квітуча, весняна...".
102. Романчук Л. М. Маленькі перлинки для кожної дитинки : пісні для дітей
мол. та серед. дошк. віку : [збірник з букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Лариса
Романчук. — Луцьк : Надстир'я, 2019. — 31 с. : портр. ; 30 см. — ISMN 979-09007102-6-0. — [2019-155 Н].
Зміст: Батьківщино-сонечко : "Колихає вітерець..." ; Весна : "На сопілці граючи..." ; Відгадайте, хто вона? : "Це про кого ми співаєм..." ; Дивний їжачок : "Що за
дивний їжачок?..." ; Дощик : "Стука дощик у віконце..." ; Дощик-накрапайчик :
"… справжній барабанщик..." ; Загадкова осінь : "Звідки ти приходиш..." ; Зимова
казка : "Зазирнула у вікно..." ; Зимонька біленька : "… вже до нас прийшла..." ; Йде
до нас Новий рік : "Новий рік іде полями..." ; Капелюшок : "Ох і трапилась подія..." ;
Іде весна : "Весна іде з піснями..." ; Мамина доля : "… як пісня..." ; Ми живемо на
Україні : "Цвітуть в полях волошки сині..." ; Ми школярі : "Вже прослалась
стежечка..." ; Музика : "Музику, музику дуже я люблю..." ; Наша ялинка : "Яка ж ти
красива і пишна..." ; Осінь : "Капотить дрібненький дощик..." ; Осінь починається :
"Листя з кленів падає..." ; Осінь прийшла : "Ходить осінь по діброві..." ; Пісня про
виховательку : "Вона замінить усім маму..." ; Руки мами : "Підняли мене з
колиски..." ; Хто насипав нам сніжку? : "… На дворі багато..." ; Це яка прийшла
пора? : "Зацвітає верес в полонинах..." ; Я люблю : "Я, маленька українка..." ;
Ялиночка : "Ой, яка ялиночка зеленесенька..." ; Українська мова : "Ніби із
джерельця...".
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103. Солончук Л. Л. Мелодії сонячної скрипки : зб. авт. пісень для дітей :
[з букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Людмила Солончук ; [муз. ред. А. Ноздровський]. — Черкаси : Третяков О. М., 2018. — 34, [1] с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. —
ISBN 978-617-7318-79-7. — [2019-080 Н].
Зміст: Рідний край : "Ранок стежечку втоптав..." ; Снігурі п'ють калину й пісні :
"… День ховає мелодію в лозах..." ; Меланочка : "У нас на Україні..." ; Волошка :
"Зацвіла волошка — синя дивина..." ; Зелена скрипочка : "У житечку зеленому..." ;
На зимовому Тікичі : "Зимова річко, добрий, добрий день..." ; Котики вербові : "На
ріці крижини і льоди..." ; Сонях і сон : "… які теплі слова..." ; Наслухаю тишу :
"Закриваю очі..." ; Летіли до мене фламінго : "Летіли до мене, летіли, теплі фламінго
рожеві..." ; Пісня про кота Лавріна : "На носику білесенька пелюстка..." ; Гусенятко в
спориші : "Посеред ясного дня..." ; Налетіли сніги : "… заіскрилися біло..." ; В Україні — калита : "Крізь сніги й через літа..." ; Боже Різдво : "… приходить до нас..." ;
Новий рік на Василя : "… дітям будні звеселя..." ; Прилітай, журавлику! :
"… Прилітай..." ; На Водохреща : "… луна..." ; У сивої горлички : "… тонесеньке
горлечко..." ; Хитрий клубочок : "Заманила котеняточко..." ; Йде Тарас до школи :
"Спить ставок зимовий..." ; Заснули мальви коло тину : "… гойдаю я свою
дитину..." ; Бабуся-черепаха : "Черепаха проживає в річці..." ; Ранок : "Вже небо поли
розгортає..." ; А кругом яблунь — коні : "… хрумкотять..." ; Тепле слово котик : "Яке
м'якеньке й тепле слово котик..." ; Мама-їжачиха : "… тихо лісом йшла..." ; Ох,
море : "Цілий рік тримає школа..." ; Миколайчики : "Різні квіти ростуть у полі...".
104. Співаємо разом : репертуар. зб. : [пісні у супр. баяна та акордеона для
дітей : 5-й кл.]. Ч. 5 / [упоряд.: В. В. Гнатюк, С. В. Раковець] ; Упр. освіти, науки та
молоді Волин. облдержадмін., Луц. пед. коледж. — Луцьк : Терен, 2019. — 58 с. ;
30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007085-6-4. — [2019-162 Н].
Зміст: Вербицький М. Державний гімн України : "Ще не вмерла України..." /
сл. П. Чубинського. — Струве Г. Музика : "Хочу я побачить музику..." /
сл. І. Ісакової, пер. О. Торгалова. — Янушкевич О. Веселкова : "За веселковим, за
небокраєм..." / сл. М. Ясакової. — Май Н. Золота зіронька : "Золота, золота зіронька
у небі...". — Чи не той то Омелько : "… що жне жито помаленьку..." ; Мак : "Ой на
горі мак..." ; Над річкою бережком : "… ішов чумак з батіжком...". — Балема М.
Козацькому роду нема переводу : "Сяяли на сонці шаблі..." / сл. М. Воньо, П. Карася.
— Чарівний смичок : Норвезька нар. пісня : "Прийшов у село музикант-старичок..." ;
Танець каченят : франц. нар. пісня : "Я веселе каченя...". — Дудінський А. Добрий
вечір : "… тобі, пане господарю..." ; Прийшли щедрувати : "… до вашої хати...". —
Карабиць І. Пісня на добро : "Гей, на видноколі..." / сл. Ю. Рибчинського. — Глінка М.
Не щебече, соловейко : "… під вікном близенько..." / сл. В. Забіли. — Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий : "… сердитий вітер завива..." / сл. Т. Шевченка. — Філіпенко В. Веснянка : "Прийди, прийди весно..." / сл. А. Навродського.
— Ой літає соколонько : "… по полю...". — Кириліна І. Зелене слоненя : "На острові
Лабемба..." / сл. О. Вратарьова. — Гірський Б. Рідна мова : "Як сонця безсмертного
коло..." / сл. П. Осадчука. — Таловиря В. Писанки : "Ввечері матуся нас чарує..." /
сл. С. Жупанина. — Злотник О. Школярі-школярики : "На підвіконні в класі
квіти..." / сл. О. Вратарьова. — Стельмащук Л. Український віночок : "Для свого
віночка..." / сл. І. Голяш.
105. Трусенко С. Про що шепоче море? зб. дит. пісень / Софія Трусенко ; [іл.:
І. Трусенко, Д. Хорунжий]. — Ніжин (Чернігів. обл.) : Лисенко М. М., 2016. — 39 с. :
іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007070-5-5. — [2019-189 Н].
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Зміст: Беззубе левеня : "У малого левеняти..." ; Мрія : "В моєму королівстві є
прекрасні ріки..." ; Домовичок : "Я знаю, що під ліжком у мене хтось живе..." ;
Казковий сад : "Купає кожна крапля п'янкої роси..." ; Ранок прийде : "Обов'язково
прийде ранок..." ; Роззява : "Всім відомий дядько Ваня..." ; Колискова : "А, люлі,
люлі..." ; Про що шепоче море? : "… неймовірне?...".
106. Шип Ю. В. Соловейкова сопілочка : співаничок для діточок [дошк. та
мол. шк. віку] / Юрій Шип. — Ужгород : Патент, 2019. — 143 с. : іл., портр. ; 24 см.
— Вид. коштом авт. — 300 пр. — ISBN 978-617-589-173-5. — [2019-151 Н].
Зміст: Ухач О. Найголосніші колядники : "Коли із неба зірка ясна..." ;
Соловейкова сопілочка : "Дзюркотить струмок..." ; Співаночки Мар'яночки :
"Мар'яна любить діточок...". — Попенко М. У краси дитяча вдача : "У добра краси
багато..." ; Пірнай у річку знань : "Якщо жити хочеш файно..." ; Працьовиті молодці :
"Дітки старших потішали..." ; Андрійкова колискова : "Спи, синочку, спи..." ; Ішов
ледар косити : "Ішов ледар на роботу..." ; Гарний і негарний хлопчик : "Викинув
Михайлик..." ; Вовчок-дивачок : "Хотів котик воювати..." ; Косарі : "Клеплють коси
косарі..." ; Крилатий помагач : "На стерні коло ріки..." ; Зайчикові друзі : "Забіг
зайчик у село..." ; Вже сонечко прийшло : "Веснонька воскресла...". — Керецман М.
Як виросту : "Хоч тепер я ще й маленька..." ; Дідова люлька : "На горі пасе отара..." ;
Пацятко : "Я маленьке поросятко..." ; Не тягни кота за хвіст : "Не тягни за хвіст
кота..." ; Наталочка-скакалочка : "В нашої Наталки..." ; Петрикова радість : "Вийшло
сонце з-за гори..." ; Співаночка грибарика : "Хлопчик у лісочку..." ; Горобчикова
пісенька : "Цвірінь, цвірінь! Не йди у тінь..." ; Оксанка-веснянка : "Любить дівчинка
Оксанка...". — Гайдук В. Там, де діти : "Лине поклик світом..." ; Діточки і квіточки :
"Чари ніжності й кохання..." ; Де високі гори : "… й луки височенні..." ; Милі внуки :
"Є в Тарасика й Олесі..." ; Щасливі батьки : "У Юрасика є мамка..." ; Цілунок
маминих очей : "Немає ніде і ніколи..." ; Хто це? : "Довгі вуха, довгі ноги..." ; Урок
для синка : "Каже батькові синок..." ; Мамчин любчик : "Чуйна мати мала..." ;
Вперше в перший клас : "Радісно Панас..." ; На святий Великдень : "Народився
ранок-день..." ; Співаночка зеленої галочки : "Під наметом — небесами..." ;
Потічкове слово : "Я там, де Карпати..." ; Веснянки : "Гості бажані летять..." ; Ми
ходили в ліс : "Ми ходили взимку в ліс..." ; Новорічна втіха : "Надворі ніч давно
темненька..." ; Відкрий синку, вічка : "Ангелик уранці..." ; Ходить з мамкою до
церкви : "Вже скінчили клас четвертий..." ; Під образом : "На Ісуса позирає...". —
Матій П. Благаю тебе, синку мій : "Догоджай у всьому Богу..." ; Ми вчимося у
Шевченка : "Ми такі у школі..." ; Небо людям сповіщає : "Наймиліше в світі свято...".
— Івашкович Й. Усміхнений світ : "Усміхнені очі дитини..." ; Мирославка йде до
школи : "В Мирославки личко сяє..." ; Найдорожча книжечка : "Діткам біля липи...".
— Кобаль В. Учімось у дітей : "Люби, як люблять діти..." ; Кізочка і Лізочка : "Біля
плотика ягнички...". — Рак П. Чесні діти : "Раді сонцю діти й квіти...".

3 ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
107. Фалькова В. М. Інструментальна музика : [твори для фп., скрипки, саксофону, флейти, гітари та інстр. анс.] / Валентина Фалькова. — Дніпро : Свідлер А. Л.,
2019. — 100 с. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007095-6-1. — [2019-077 Н].
Зміст: Українська рапсодія ; Я навчаюсь музиці : триптих ; Сюїта за легендами
"Великого Лугу над Дніпром" / Е. Заржицької ; Снегов волшебных кружева ; Регтайм
удачі ; Фантазія в Бордово-золотому ; На прогулянці ; Забавні тваринки : Два уривки
з сюїти ; Граємо джаз ; День народження ; Журбина листопаду ; Елегія ; Весела
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подорож ; В степах України ; Гротеск ; Перше кохання ; Дударик ; Фантазия "Ветер
странствий" : по мотивам поэмы В. Невского ; Останній осінній день ; Блюз 2000 ;
Поміж хмаринок ; Струмок ; Казка лісу ; Моє місто.

3.1 Твори для оркестру
3.1.1 Симфонічний оркестр
108. Ілляшенко В. М. Картини з народного життя : сюїта для симф. орк.
(в 4 частинах) / Віталій Ілляшенко. — Луцьк : Терен, 2019. — 31 с. ; 30 см. —
ISMN 979-0-9007085-7-1. — [2019-134 Н].

3.1.1.1 Симфонії, сюїти та інші твори циклічної форми
109. Леонтьєв С. Паперові птахи = Paper birds : симф. сюїта / Сергій Леонтьєв.
— Київ : Муз. Україна, 2019. — 72 с. : портр. ; 29 см. — Післямова парал. укр., англ.
— 100 пр. — ISMN 979-0-707527-83-2. — [2019-138 Н]

3.1.2 Струнний оркестр. Камерний оркестр
110. Лукіна Л. Опус ходи (№ 2399) = Eisenos opusas (NR. 2399) / [муз.] Любов
Лукіна ; [сл.] В. Тимчук ; [пер.: В. Бразюнас та ін.]. — Львів [та ін.] : Простір-М :
VarT, 2018. — 47 с. : іл. ; 29 см. — У вих. дан. також: Вільнюс, Мукачеве, Чернігів,
Полтава, Одеса. — Присвяч. 100-літтю проголошення Литов. Респ. — Частина тексту
парал. укр., литов., англ., нім., рос. ; укр., англ. ; укр., литов. — 50 пр. (1-й з-д). —
ISBN 978-617-7501-47-2. — [2019-057 Н]
111. Турнеев С. П. Lamentoso для альта и струнного оркестра (2002, 2003) соч.
2004 = Lamentoso for viola and string orchestra (2002, 2003) composed in 2004 :
[партитура] / Сергей Турнеев. — Харьков : Естет Принт, 2019. — 46 с. ; 30 см. —
100 экз. — ISMN 979-0-9007165-1-4. — [2019-096 Н]

3.1.4 Оркестр народних інструментів
112. Орел С. С. (1952—2017). Вибрані твори : [авт. п'єси, обробки, аранж.].
Т. 4 / Сергій Орел ; [упоряд., передм. Я. Павлів]. — Львів : Растр-7, 2019. — 227,
[1] с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 100 пр. — ISBN 978-617-772654-7. — [2019-073 Н].
Зміст: Аркан ; Говерла ; Файний настрій ; Осінній ранок ; Жайворонок ;
Святкова хода ; Румунські коломийки ; Мамина полька ; Буковинська полька ;
Польська полька ; Ой-ра ; Танцювальна сюїта.

3.1.6 Оркестр змішаного складу. Естрадний оркестр
113. Козацькі пісні Дніпропетровщини у кантаті Валентини Мартинюк "Ішов
козак долиною" : навч. посіб. / Валентина Мартинюк [та ін.] ; М-во культури України, Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. — Дніпро : Ліра, 2019. — 87 с. : іл.,
портр. ; 30 см. — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 50 пр.
— ISBN 978-966-981-157-8. — [2019-078 Н].

3.2 Твори для інструментального ансамблю
114. Юшкевич С. Ю. Семь транскрипций = Sept transcriptions : [сб. произведений фр., рус., укр., англ. композиторов] / С. Юшкевич. — Харьков : Естет Принт,
2019. — 40 экз. ; 30 см + партитура ([9] л.). — Текст. парал. рус., фр. — 100 экз. —
ISMN 979-0-9007165-0-7. — [2019-085 Н]
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Содерж.: Форе Г. Павана ; Сицилиана. — Рахманинов С. Романс "Не пой
красавица при мне". — Скорик М. Мелодия. — Буланже Л. Ноктюрн. — Бизе Ж.
Сегедилья. — Фарнеби Дж. Старинная спаньолетта.

3.2.1 Фортепіанний ансамбль (два та більше
фортепіано, фортепіано в 4 руки і т. д.)
115. Глух С. П. Світові шедеври камерної фортепіанної музики : для фортеп.
дуета та тріо : навч.-метод. посіб. [для студентів ВНЗ мистецтв ІІІ—ІV рівнів
акредитації] / Глух С. П., Яковенко Т. І. ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ : НМАУ : Інформ. бюл. "Офіц. вісн. Президента України", 2019. —
209 с. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 207—209 (67 назв) та в тексті. — 100 пр. — ISBN 978617-7288-98-4. — [2019-015 Н].
Зміст: Моцарт В. А.-Гріг Е. Соната C-dur ; Фантазія c-moll. — Метнер М.
Хоровод. — Равель М. Слухові пейзажі : Хабанера ; Серед дзвонів ; Павана / перекл.
В. Крюкова. — Пуленк Ф. Елегія. — Філіпенко В. До тебе / аранж. О. Спренціса. —
При долині кущ калини : укр. нар. пісня / оброб. О. Спренціса. — Чайковський П.
Баркарола : з циклу "Пори року" ; Осіння пісня : з циклу "Пори року" / перекл. О. Гедіке ; Средь шумного бала ; Странная минутка / оброб. М. Скорика. — Аренський А.
Серенада ор. 30 № 2 / транскрипція А. Крейн.
116. Ляшенко Г. І. (1938—2017). Твори для двох фортепіано / Геннадій Ляшенко. — Канів (Черкас. обл.) : Склянка Часу = Zeitglas, 2019. — 48 с. : портр. ;
30 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007157-1-5.
— [2019-143 Н].
Зміст: Idem per idem ; І дзвону дивного звучання, і тріпотіння листя на вітру.
117. Нікітін С. А. А звуки наче кольори : [зб. п'єс і анс. для фп.] / Сергій
Нікітін. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. — 80 с. : портр. ; 30 см. — 300 пр. —
ISBN 978-966-920-434-9. — [2019-100 Н].
Зміст: Прелюдія ; У ритмі вальсу ; Марш гномів ; Вальс нічних ельфів ;
Балада ; Перший сніг ; У пісочниці ; У пустелі ; Літній парк ; Веселий барабанщик ;
Веселий дощик ; Захворів ведмедик ; Механічна лялька ; Трембіта у горах ; Хвалько ;
Вальс-скерцо ; Граємо регтайм ; Прелюдія у стилі блюз.
118. Птушкін В. М. Твори для двох фортепіано = Works for two pianos /
Володимир Птушкін ; Каф. композиції та інструментування. — Харків : Естет Принт,
2019. — 63 с. ; 29 см. — На обкл. у надзаг. також: Харків. нац. ун-т мистецтв
ім. І. П. Котляревського. — Ст. про авт. парал. укр., англ. — 100 пр. — ISMN 979-09007165-3-8. — [2019-144 Н]
Зміст: Піднесене й земне ; Карусель ; Віндзорські ноктюрни ; Театральний
калейдоскоп. Сюїта в 4-х частинах.

3.2.2 Ансамблі смичкових інструментів з фортепіано
119. Музика до свят : аранж. та пер. нар. пісень, творів укр. і зарубіж. композиторів для 3—4-х скрипок та віолончелі у супр. фп. : навч.-репертуар. посіб. для
учнів ДМШ та шк. мистецтв / авт.-упоряд. Л. Ступицька ; заг. ред. Б. Пица ; М-во
культури України, Департамент з питань культури, релігій та національностей Львів.
облдержадмін. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2019. — 59, [1] с. ; 29 см +
партитури ([52] с.) — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-38-1.
— [2019-082 Н].
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Зміст: Ступицька Л. Новорічно-різдвяний хоровод ; Шевченкові мелодії /
партія фп. І. Берковича ; З днем народження ; Подай, дівчино, руку на прощання ;
О спомагай нас, Діво Маріє ; Стрілецькі пісні. — Петриненко Т. Україна / оброб.
Л. Ступицької. — Ленон Дж., Маккартні П. Вчора. — Ланланд Р. Пісня
таємничого саду. — Івасюк В. Я піду в далекі гори. — Бонсор Б. Серенада.
120. Скорик М. М. Сумний блюз для скрипки та ф-но : (з дод. партії віолончелі) / Мирослав Скорик ; перекладення О. Спренціса. — Київ : КІМ, 2018. — 20 с. ;
30 см + 2 парт. ([8] с.) — 300 пр. — ISMN М-707520-02-4. — [2019-018 Н].
121. Холоденко Л. О. Ансамбль скрипалів / переклад Л. О. Холоденко ; М-во
культури і туризму України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. —
Харків : Планета-Прінт, 2018. — 116 с. ; 29 см. — 25 пр. — ISBN 978-617-7587-74-2.
— [2019-101 Н].
Содерж.: Вивальди А. Кончерто гроссо. — Бах Й. С. Сарабанда. — Гендель Г. Ф. Пассакалия. — Шуберт Ф. Аве Мария. — Брамс Й. Венгерский танец ;
Скерцо. — Мусоргский М. Гопак. — Кюи Ц. Восточная мелодия. — Сарасате П.
Наваррская хота. — Крейслер Ф. Венский каприз. — Ибер Ж. Маленький белый
ослик. — Сибелиус Я. Грустный вальс. — Кос-Анатольский А. Две украинские
песни. — Кабалевский Д. Импровизация. — Мачавариани А. Долура. — Щедрин Р.
Юмореска. — Власов В. Скорбная песнь. — Стецюн Н. Болеро. — Птушкин В.
Возвышенное и земное ; Карусель. — Гриштун А. Мартовский хоровод.

3.2.3 Ансамблі смичкових інструментів без фортепіано
122. Шамо Ю. І. (1947—2015). Дуети для двох скрипок / Ю. Шамо, Г. Гаврилець ; ред. О. Спренціс. — Київ : КІМ, 2018. — 24 с. ; 29 см + 2 парт. ([6] с.) +
2 партит. ([14] с.). — 300 пр. — ISMN М-707520-03-1. — [2019-008 Н].
Зміст: Шамо Ю. Триптих : для двох скрипок. — Гаврилець Г. Beyond body
and soul...
123. Щербаков І. В. Канцона для двох скрипок / І. Щербаков. — Київ : КІМ,
2019. — 11 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN М-707520-04-8. — [2019-009 Н].

3.2.4 Ансамблі духових інструментів з фортепіано
124. Фіськов Я. В. Від бароко до сучасності : [для анс. духових інстр. : навч.
посіб. для студентів ВНЗ]. Вип. 2 / Фіськов Я. В., Фіськова Н. Я. — Вінниця : Нова
Кн., 2019. — 76 с. : портр. ; 30 см + 2 партії (8, 4 с.). — ISMN 979-0-707533-36-9. —
[2019-103 Н].
Зміст: Vivaldi A. Concerto. — Molbe H. Air arabe. — Blank A. Romance. —
Dring M. Trio for Flute, Oboe and Piano.

3.2.5 Ансамблі духових інструментів без фортепіано
125. Турнєєв С. П. Твори для квінтету духових = Music pieces for wind quintet /
Сергій Турнєєв ; Каф. композиції та інструментування. — Харків : Естет Принт,
2019. — 67 с. ; 29 см. — На обкл. у надзаг. також: Харків. нац. ун-т мистецтв
ім. І. П. Котляревського. — Ст. про авт. парал. укр., англ. — 100 пр. — ISMN 979-09007165-2-1. — [2019-145 Н]
Зміст: Скерцо ; Пасторалі.

3.2.7 Ансамблі народних інструментів
126. Виконавський та навчальний репертуар у класі інструментального
ансамблю : (із репертуару анс. нар. музики "Музики") : навч.-метод. посіб. Вип. 1 /
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[упоряд., аранж. Баньковський А. М.]. — Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. — 99 с. :
іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 95—99 (50 назв). — 300 пр. — ISBN 978-617-751670-4. — [2019-006 Н].
Зміст: Бонковський А. Фантазія на українські народні теми ; Ти до мене не
ходи : укр. нар. пісня : "… куций коротенький..." ; Буковинський марш. — Барнич Я.
Гуцулка Ксеня : "Темна нічка гори вкрила..." / сл. Я. Барнича. — Орел С. Весільна
полька. — Ой, я знаю, що гріх маю : укр. нар. пісня : "… пекло вогнянеє...". —
Мозговий М. Ой, несе весна відерця : "… квітучії та й повні..." / сл. А. Демиденка. —
Білаш О. Журавка : "Чом журавка об крижину забилась грудьми..." / сл. В. Юхимовича.
— Зуєв О. Три дороги : "… йшли до хати..." / сл. Ю. Рибчинського.
127. Курінний О. В. Ансамблі народних інструментів : малі форми / О. Курінний. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. — 52, [1] с. ; 30 см. — 100 пр. —
ISBN 978-966-428-661-6. — [2019-129 Н].
Зміст: Думка ; Колискова ; Народні мотиви ; Гуцулка ; Коломийка ; Козачок ;
Бесарабський танець ; Киванець ; Весільна полька ; Оляндра ; Коло ; Вівчарські
награвання ; Валашка ; Українська сюїта. — Попічук Д. Буковинський козачок. —
Олейніков М. Полька. — Струтинський С. Полька.
128. Твори для ансамблю акордеоністів / переклад, [уклад.] С. Ісакович ;
Жовків. дит. шк. мистецтв. — Львів : Растр-7, 2019. — 55 с. ; 29 см. — (Бібліотека
акордеоніста). — 100 пр. — ISBN 978-617-7726-83-7. — [2019-142 Н].
Зміст: Чорна галка : укр. нар. пісня. — Полька-янка : білоруська нар. танець. —
Шаїнський В. Пісенька про стрибунця. — Зозуля : польська нар. пісня. — Миськів І.
Полька. — Ренделл Т. Танець каченят. — Жартівниця : укр. нар. полька. —
Леонтович М. Щедрик. — Уставай же, брате : колядка. — Лушніков В. Маленький
краков'як ; Весела полька. — Паулс Р. Колискова. — Каччіні Д. Аве Марія. —
Локтєв В. Топотушки. — Гайворонський М. Ой, у саду, у саду. — Многая літа. —
Хачатурян А. Вальс. — Фібіх З. Поема.

3.3 Твори для інструментів соло
3.3.1 Клавішні інструменти
3.3.1.1 Фортепіано
129. Альбом юного піаніста : [пед. репертуар муз. від-нь мистец. шк.] : 7—8-й кл. /
[упоряд.: Колесник О. А. та ін.]. — Вінниця : Нова Кн., 2019. — 103 с. : табл.,
портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 103 (28 назв). — ISMN 979-0-707533-35-2. —
[2019-152 Н].
Зміст: Бах Й. С. Алеманда : з французької сюїти № 4 ; Гвот ; Алеманда : з
Англійської сюїти № 3 ; Буре : з Англійської сюїти № 2 ; Алеманда з Французької
сюїти № 2 ; Триголосна інвенція № 3 ; Алеманда з Партити № 2. — Кулау Ф.
Сонатина. — Мегюль Є. Сонатина : ч. 1. — Клементі М. Сонатина ; Соната : ч. 1. —
Гайдн Й. Соната № 5 : ч. 1 ; Соната № 34. — Мишковський М. Етюд № 5 ; Етюд
№ 4. — Бургмюллер Ф. Етюд № 18 "Пісня пряхи" ; Етюд № 6 : "Грайливий" ; Етюд
№ 17 : "Марш". — Фучаджі Л. Веселі хроматизми : концертний етюд. — Гріг Е.
Ноктюрн № 4. — Фільд Д. Ноктюрн № 5. — Дюбуа Т. Скерцо. — Глієр Р. Мрії. —
Колодуб Ж. Народний танець. — Герасименко О. Прелюдія № 1 ; Прелюдія № 2. —
Шмітц М. Медитація.
130. Бевз М. В. Валентин Борисов. Твори для фортепіано соло : навч.-метод.
посіб. / Марина Бевз ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Харків.
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нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків : Естет Принт, 2019. — 78 с. ;
29 см. — Бібліогр.: с. 74—78 (89 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-97844-5-2. —
[2019-041 Н].
Зміст: Тик-так ; Народная песня "Не співайте півні" ; Музыкальный момент ;
Народная песня "По під терном стежечка" ; Лирический напев ; Краковяк ; Вальс ;
Марш ; Импровизация ; Грустное воспоминание ; Чудной танец ; Perpetuum mobille ;
У братской могилы ; Скерцо.
131. Винокур О. Г. Краплинки : (дит. нот. зб.) / Олександр Винокур. — Черкаси : Вертикаль (Кандич С. Г.), 2018. — 20 с. : іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. —
ISBN 978-617-7475-42-1. — [2019-136 Н].
Зміст: У горах ; В лісі ; На полі ; Краплинки ; Спогади ; Сумна пісенька ;
Ластівка ; Вечорочок ; У неділеньку ; Взимку ; На санчатах ; Зимовий настрій ;
Дощик ; Два козлики ; Відлуння.
132. Герасименко О. В. Світло пробуджених мрій = Light of awakened dreams :
твори для фп. / Оксана Герасименко ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад.
ім. М. В. Лисенка. — Львів : Левада, 2019. — 73, [2] с. : іл., портр. ; 29 см. — Текст
парал. укр., англ. — ISBN 978-617-7527-55-7. — [2019-159 Н]
Зміст: Світло пробудження мрій ; Сумний вальс ; Захід сонця ; Осіння
фантазія ; В передчутті весни ; Повернення ; Пробудження ; Ронковий усміх ; Голос
у мовчанні ; Вальс ; Мелодія тихого смутку ; Токата ; Небесні птахи ; Adagio-Хорал ;
Ностальгія ; Різдвяний дарунок.
133. Дичко Л. В. Фортепіанні твори : репертуар.-метод. вид. Вип. 1 / Леся
Дичко ; [упоряд. та муз. ред. М. Рудик]. — Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2018. —
112 с. : портр. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-2343-49-6. — [2019-067 Н].
Зміст: Українська писанка : сім поліфонічних варіацій ; Замки Луари : фрески
для фп. ; Алькасар... Дзвони Арагону : фрески для фп.
134. З Царицею звуків = Z Królową Dźwięków : вибр. твори пол. композиторів, нар.
мелодії : для фп. / упоряд.: О. Арендаревська, Б. Сохань. — Київ : Лисенко М. М., 2019.
— 95, [1] с. ; 29 см. — У надзаг.: До 200-річчя з дня народж. Станіслава Манюшка
(1819—1872). — Текст парал. укр., пол. — 500 пр. — ISMN 979-0-9007070-9-3. —
[2019-183 Н]
Зміст: Огінський М. Полонези: F-dur ; c-moll ; a-moll ; G-dur. — Шимановська М. П'ять мазурок з циклу "24 мазурки": C-dur ; B-dur ; C-dur ; G-dur ; D-dur ;
П'ять танців для фп. ; Ноктюрни: As-dur ; B-dur. — Монюшко С. Три багателі: G-dur ; Fdur ; B-dur ; Вальс a-moll ; Елегія ; Пряха.
135. Ковтюх Л. М. Вибрані фортепіанні твори українських композиторів кінця
ХІХ — початку ХХІ століття = Selected piano pieces of Ukrainian composers of the end
of the ХIХ — the beginning of the ХХI century : навч.-метод. посіб. [У 2 ч.]. Ч. 1 / Лідія
Ковтюх ; Київ. ін-т музики ім. Р. М. Глієра. — Київ : Київ. ун-т, 2018. — 131 с. :
портр. ; 29 см. — На тит. арк.: До 150-річчя Київ. муз. училища. — Текст парал. укр.,
англ. — Бібліогр.: с. 128—130 (40 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-933-027-7. —
ISBN 978-966-933-028-4 (ч. 1). — [2019-001 Н]
Зміст: Пухальський В. У сутінках ; Ноктюрн тв. 1 ; Ноктюрн тв. 12. —
Ходоровський Г. Пісня "Та моя ж матінко" ; Танець "Ой на дворі метелиця" ;
Концертний Вальс-каприс. — Блуменфельд Ф. Етюд для лівої руки тв. 36 ; Етюд
"Біля моря" ; Два трагічні уривки тв. 50 № 1. — Глієр Р. Прелюдії тв. 30. —
Горовець В. Етюд-фантазія "Хвилі" ; Ексцентричний танець ; Вальс фа мінор.
136. Ковтюх Л. М. Вибрані фортепіанні твори українських композиторів кінця
ХІХ — початку ХХІ століття = Selected piano pieces of Ukrainian composers of the end
of the ХIХ — the beginning of the ХХI century : навч.-метод. посіб. [У 2 ч.]. Ч. 2 / Лідія
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Ковтюх. — Київ : Київ. ун-т, 2018. — 115 с. : портр. ; 29 см. — На тит. арк.: До 150-річчя
Київ. муз. училища. — Текст парал. укр., англ. — Бібліогр.: с. 112—114 (38 назв). —
100 пр. — ISBN 978-966-933-027-7. — ISBN 978-966-933-029-1 (ч. 2). — [2019-002 Н]
Зміст: Колодуб Ж. Прелюдії-картини ; Карпати ; Сполох ; Токата-поема ;
Акваріум пана Левка. — Костін О. Таємниці степових курганів ; Русский лубок. —
Ященко Т. Українська рапсодія "На березі Черемошу" ; Старий вальс ; Київський
блюз. — Безбородько О. Три витіснені бажання ; Спомин про кохання.
137. Корольова Т. В. Фортепіанна мініатюра сучасних українських композиторів : [навч.-метод. посіб.] / Тетяна Корольова ; Нац. муз. акад. України
ім. П. І. Чайковського. — Ніжин (Чернігів. обл.) : Лисенко М. М. ; Київ : НМАУ,
2018. — 127 с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр. в кінці ст. — 100 пр. — ISMN 979-09007070-6-2. — [2019-065 Н].
Зміст: Ракочі В. Фіалка на північному полюсі / за Дж. Радарі ; Стінфольська
печера / за В. Хорф ; Рапунцель / за Грімм (Брати Грімм) ; Русалонька / за Г. Х. Андерсон ; Кішка, яка гуляла сама по собі / за Р. Кіплінг ; Післямова, моя казка. —
Алмаші З. Прелюдія № 1, № 2 ; Елегія. — Вишинський В. П'ять багателей ;
Астероїди : Музичні об'єкти для білих і трохи для чорних клавіш. — Сіренко В.
П'ять балад. — Цанько В. Карпатський ескіз ; Ескіз Patetiko a mesto ; Ескіз Lahubre
misterioso ; Ескіз Espressivo sonteruto ; ABBYS. — Войтенко О. Schmachtend ; Елегія.
— Безбородько О. Інтермеццо.
138. Лагута М. В. Произведения для фортепиано : [для учащихся последних
классов муз. шк., училищ, консерваторий] / Мария Лагута. — Нежин (Чернигов.
обл.) : Лысенко М. М., 2019. — 23 с. ; 29 см. — 50 экз. — ISMN 979-0-9007070-8-6.
— [2019-187 Н].
Содерж.: Этюд-картина № 1 ; Этюд-картина № 2 ; Intermezzo ; Этюд-картина
№ 3 ; Поезда ; Этюд-картина № 4 ; Этюд-картина № 5 ; Прелюдия № 1 (Ревуцкому) ;
Прелюдия № 2 ; Прелюдия № 3 ; Прелюдия для фортепиано и трубы.
139. Майденберг-Тодорова К. І. Фортепіанні твори : для ст. кл. дит. муз. шк.
та початк. курсів серед. муз. навч. закл. / Кіра Майденберг-Тодорова. — Одеса :
Астропринт, 2019. — 40 с. : портр. ; 29 см. — На тит. арк.: До 100-річчя з дня
народж. доцента Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової Фаїни Яківни Лапідус. —
300 пр. — ISMN 979-0-9007147-5-6. — [2019-066 Н].
Зміст: Пробудження ; Маленька інвенція ; Фантастична хода ; Фугета ;
Чародій ; Toccata ; Pas de shat ; Погляд на Олів'є Мессіана.
140. Маник В. Ю. Навколосвітня подорож : нот. зб. : [фортеп. твори для дітей
та юнацтва] / Віталій Маник. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. — 38, [1] с. ;
30 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-428-646-3. — [2019-083 Н].
Зміст: Канон ; Дощик ; Казка ; Колискова ; Пісенька бобра з вистави "Три
чорти" ; Зів'ялі квіти ; Чотири п'єси з вистави "Попелюшка" ; Колядка ; Веснянка ;
Мелодія ; Вальс ; Веснянка ; Прелюдія ; Веснянка ; Навколосвітня подорож : 12 п'єс,
твір 78 ; Варіації на тему української народної пісні "Ой, на горі калина".
141. П'єси зарубіжних композиторів : репертуар. зб. для студентів пед.
коледжів. Вип. 3 / [упоряд.: Гургула Р. І. та ін.] ; Упр. освіти, науки та молоді Волин.
облдержадмін., Луц. пед. коледж. — Луцьк : Терен, 2019. — 51 с. ; 30 см. — 100 пр.
— ISMN 979-0-9007085-9-5. — [2019-158 Н].
Зміст: Бах Ф. Е. Престо. — Шопен Ф. Полонез. — Шуман Р. Вальс. — Фібіх З.
Настрій. — Лядов А. Прелюдія. — Пахульський Г. Зізнання. — Гречанінов О.
Скорботна. — Майкапар С. Токатина. — Гранадос Е. Танець троянди. — Джоплін С.
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Конферансьє. — Мартіну Б. Танець Коломбіни. — Прокоф'єв С. Ранок. — Гершвін Дж. Літня пора. — Шостакович Д. Колискова. — Шейко М. Мить. — Вуд Є.
Моє єдине кохання. — Купревич В. Прелюдія. — Шмітц М. Ввечері. — Бріль І.
Вальс. — Сапаров В. Бурлеска.
142. Падеревський І. Я. (1860—1941). Польські танці : вибране : [ор. 5, ор. 9] /
Ігнацій Ян Падеревський ; [підгот.: Черниш І. П., Шиманська О. М.] ; Департамент
культури Вінниц. міськради, Вінниц. дит. муз. шк. № 1. — Вінниця : Твори, 2019. —
43 с. : портр. ; 30 см. — 55 пр. — ISM Зміст: N 979-0-9007164-0-8. — [2019-059 Н].
Зміст: Краков'як E-dur ; Мазурка e-moll ; Краков'як B-dur ; Краков'як F-dur ;
Мазурка a-moll ; Мазурка A-dur ; Мазурка B-dur ; Краков'як A-dur ; Полонез H-dur.
143. Рибалова О. В. Давай пограємо = Let's play : п'єси і анс. для фп. / Олена
Рибалова ; [вірші Зязева Л. І.]. — Запоріжжя : Привоз Принт, 2019. — 59 с., [1] с. іл. :
іл., портр. ; 27 см. — Частина текста парал. укр., англ. — 150 пр. — ISBN 978-9661679-41-1. — [2019-153 Н]
Зміст: Осінній ескіз ; Курча ; Марш курчат ; На пташиному подвір'ї ; Марійчина полька ; Літній день ; Вальсік для Жені ; Ледар ; Гном Буркун ; На хвилях ;
Танок ведмежат ; Учневі ; Полька ; Тарантела ; Незвичайна розповідь ; Непосида ;
Мрії ; Давай пограємо ; Ура! Канікули ; Марійчина полька : Ледар ; Непосида ;
Колискова.
144. Соляников В. Ю. Збірка "Українські рапсодії" : Українська рапсодія № 4
"Слобожанська". Українська рапсодія № 5 "Патріот" / Володимир Соляников. —
Харків : Друк. Мадрид, 2019. — 18 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-09007122-4-0. — [2019-053 Н].
Зміст: Українська рапсодія "Слобожанська" ; Українська рапсодія "Патріот".
145. Сухощеєва Л. С. Чудовий день : альб. маленького піаніста : [п'єси для
фп.] / Людмила Сухощеєва. — Вінниця : Нова Кн., 2019. — 44 с. : портр. ; 29 см. —
ISMN 979-0-707533-33-8. — [2019-045 Н].
Зміст: Сухощеєва Л. Світанок ; Ласкава посмішка ; Добрий ранок ; Настирлива муха ; Танок метеликів ; Забута лялька ; Роздум ; Вальс ; Сонячна прелюдія ;
Водограй ; Сріблясті рибки ; Баркарола ; Пастораль ; Вечір ; Зоряна ніч. — Гершвін Дж.
Плескай в долоні. — Андерсон Л. Вальсуючий кіт.
146. Фортепіанні твори українських композиторів : навч. посіб. Вип. 7 /
[упоряд.: Гринчук І., Горбач О.]. — Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. — 119 с. ; 29 см.
— Бібліогр.: с. 118—119 (31 назва) та в тексті. — 300 пр. — ISBN 978-617-7516-90-2.
— [2019-114 Н].
Зміст: Бортнянський Д. Соната B-dur. — Іванько О. Сонатина c-moll. —
Барвінський В. Шість мініатюр на українські народні теми. — Колесса М. Три
п'єси для дітей. — Скорик М. З дитячого альбому. — Лизогуб О. Мазурка Es-dur ;
Ноктюрн Es-dur ; Ноктюрн As-dur. — Степовий Я. Елегія a-moll ; Ніби танець ;
Прелюд d-moll. — Беркович І. Прелюдія H-dur ; Прелюдія gis-moll. — СтепановаБоронська І. Ноктюрн Es-dur ; Спомини. — Павлик І. Джазові п'єси ; Спогади.
147. Шопен Ф. (1810—1849). Експромти. Ор. 29, 36, 51 / Фридерик Шопен ;
ред. Я. Екєр. — Київ : Муз. Україна, 2019. — 26, [1] с. ; 29 см. — (Бібліотека
Польського інституту у Києві). — Вид. з нагоди 200-ліття з дня народж. авт. —
500 пр. — ISMN 979-0-707527-82-5. — [2019-095 Н].
148. Яковчук О. М. Школа гри на фортепіано / Олександр Яковчук. — Київ :
Полігр. центр "Фоліант", 2019. — 255 с. ; 31 см. — Передм. укр. — Назви творів
парал. укр., англ. — Частина тексту англ. — ISMN 979-0-9007128-6-8 (у паліт.). —
[2019-094 Н].
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Зміст: Щедрик ; Щедрівка ; Я маленький хлопчик ; Дударик ; Коза ; Ми
кривого танцю йдемо ; А ми просо сіяли ; Щедра, щедра ; Горобчику-шпачку ;
З Залуччя до Нігня ; Зайчик ; За городом качки пливуть ; Мерехти, мерехти, мала
зірочко ; Інсі-Вінсі павук ; Лондонський міст ; Бе-е, бе-е чорна вівця ; Мері мала
мале ягня ; Старий Мак Дональд мав ферму ; Веслуй, веслуй, веслуй на човні ; Цей
дід ; Замерзлий сніговик ; Дзвеніть дзвіночки ; Цуценя ; Моя лялька ; Дощик ; Пінгпонг ; Велосипед ; Зайчик ; Пісня ковбоя ; Жаб'ячий дует ; Ранній ранок ; Зяблик і
чорний ведмідь ; Нарти ; Тхір ; Стара пісня ; Мотовило ; Старий лендлер ;
Шотландська пісня ; Малий песик ; Попелюшка ; Скакалка ; В лісочку ; Українська
пісня ; Синички ; Гра в квача ; Снігова баба ; Руда лисиця ; Скачки ; Після
снігопаду ; Бурундук ; Морський коник ; Танок гномів ; Подільська колядка ; На
прогулянці ; Подоляночка ; Женчичок-бренчичок ; Їжачки ; Котик на відсонні ;
Самокат ; Народний танок ; День пам'яті ; Панда ; Маленький слоник ; Піноккіо ;
Колискова ; Дитячий танок ; Біла сова ; Сон старого коня ; Золота рибка біля лотосу ;
Коломийка ; Кіт-детектив ; Елегія ; Котик з клубком ; Поліська колядка ; Дикобраз ;
Волинська колядка 1 ; Волинська колядка 2 ; Дошка на роликах ; Білохвостий олень ;
Кріт ; Марш олов'яних солдатиків ; Гама ; Маленький поні ; Марш гномів ; Кривий
танець ; Прогулянка ; Танок бджілки ; Музичний момент ; Чорний ведмідь ;
Королівський крокет ; Бабак ; В країні мрій ; Імітація ; Єнот ; Бобер ; Ласка ; Хом'як ;
Добрий час ; Бізон ; Білий ведмідь ; Польова миша ; Гірський цап ; Койот ; Соболь ;
Рись ; Скерцо ; Заєць ; Лось ; Білочка ; Росомаха ; Північний олень ; Менует ; Гавот ;
Буре ; Вальс ; Екосез ; Полонез ; Вальс ; Гавот ; Тарантела ; Село в сутінках ;
Рігодон ; Буре ; Канон in G ; Інвенція in Bb ; Канон in Eb ; Фугета in F ; Фугета in C ;
Фугета in D ; Фугета in B ; Мрії грізлі ; Фугета in Fis ; Фугета in Cis ; Фугета in E ;
Фугета in Gis ; Фугета in A ; Сонатини №№ 1-10 ; Ігуанодон ; Іхтіозавр ; Бронтозавр ;
Птеродактиль ; Щедрик, Дивная новина ; Во Вифлеємі нині новина ; Українська
рекрутська пісня ; Бог ся рождає ; Веснянка ; В Вифлеємі днесь Марія ; Як ішов я з
Дебрецева ; Щедрівка ; Коляда ; Етюди №№ 1-12.

3.3.1.3 Гармоніка, баян, акордеон
149. Творчість композиторів Львівської баянної школи : навч. посіб. [для вищ.
муз. навч. закл. І—ІV рівнів акредитації]. Вип. 4 / ред.-упоряд.: А. Душний, Б. Пиц ;
[муз. ред. В. Шафета] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Навч.-наук. ін-т
муз. мистецтва, Лаб. акад. нар.-інструмент. мистецтва. — Дрогобич (Львів. обл.) :
Посвіт, 2019. — 95 с. ; 30 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-707537-40-4. — [2019-112 Н].
Зміст: Підгорний В. Повій, вітре, на Вкраїну / оброб. М. Оберюхтіна, вик. ред.
А. Нікіфорука. — Кос-Анатольський А. Танго "Дівчина та смерть" : з балету
"Орися" ; Чарльстон-румба : з балету "Орися". — Чайкін М. Токата ; Ліричний
вальс. — Ворон А. Місяць на небі. — Грудін В. Парафраз на тему рос. нар. пісні
"Утушка луговая".

3.3.1.5 Навчальні та інструктивні видання
для клавішних інструментів
150. Технічні вправи на кожен день : навч. посіб. для учнів муз. шк. зі
спеціалізації "Фортепіано" / [уклад.: Соколова О. К., Новосьолова Г. О.] ; Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки, Каф. "Фортепіно". — Дніпро : Ліра, 2018. — 43,
[1] с. : іл. ; 29 см. — Назва обкл.: Step by step. Технічні вправи на кожен день. —
50 пр. — ISBN 978-966-981-046-5. — [2019-165 Н].
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3.3.2. Смичкові інструменти
3.3.2.1 Скрипка
151. Ернст Г. В. (1814—1865). Рондо Папагено : для скрипки і фп. / Г. Ернст ;
[авт. реконструкції твору Козін В. В.]. — Київ : КІМ, 2019. — 31 с. ; 29 см. — 300 пр.
— ISMN 979-0-707520-06-2. — [2019-192 Н].
152. Зажитько С. І. Проминуле для скрипки та ф-но. Follia для скрипки соло /
Сергій Зажитько, Олег Безбородько ; Проминуле : для скрипки та фп. / Сергій
Зажитько. Follia : для скрипки соло / Олег Безбородько. — Київ : КІМ, 2019. — 27 с. ;
29 см + 2 вкладиша (4, 4 с.) — 300 пр. — ISMN 979-0-707520-05-5. — [2019-188 Н].
153. Спренціс О. В. Музична подорож : оброб. для скрипки та фп. : клавір /
О. Спренціс. — Київ : КІМ, 2018. — 47 с. ; 29 см + парт. скрипки (19 с., включ. обкл.)
— 300 пр. — ISMN M-707520-01-7. — [2019-186 Н].
Зміст: Скрипка і бубон : укр нар. пісня. — Квінт Л. Примха. — Комітас.
Сумні спогади. — Хачатурян А. Наслідування народному. — Мартіну Б. Давайте
грати в хованки. — Угорський танець ; Англійська народна балада. — Массон Г.
Старовинна французька пісенька. — Люллі Ж.-Б. Танець ; Рондо. — Дебюссі К. The
little gegro. — Козацький танець : укр. нар. пісня. — Еліезер Б. Маленький
виконавець на годулці.
154. Фільц Б. М. Вибрані твори для скрипки і фортепіано : [навч. посіб. з навч.
дисципліни "Профіль: фортепіано"] / Богдана Фільц ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана
Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2019. — 43 с. : портр. ; 29 см + партія
скрипки (15 с.) — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — 300 пр. — ISMN 979-0707537-42-8. — [2019-102 Н].
Зміст: Гумореска ; Весняний романс ; Аркан ; Легенда ; Скерцо ; Новелета ; Романс.

3.3.3 Щипкові інструменти
3.3.3.1 Арфа
155. Ляшенко Г. І. (1938—2017). Концерт для арфи та камерного оркестру :
[клавір] / Геннадій Ляшенко. — Канів (Черкас. обл.) : Склянка Часу = Zeitglas, 2019.
— 60, [1] с., включ. обкл. : портр. ; 30 см + концерт для арфи та камер. орк. (1987)
(27 с., включ. обкл.) — На обкл. у надзаг.: Арфа. Концертний репертуар = Harp.
Concert repertoire. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007157-2-2. — [2019-184 Н].
156. Ляшенко Г. І. (1938—2017). Концерт для арфи та камерного оркестру :
партитура / Геннадій Ляшенко. — Канів (Черкас. обл.) : Склянка Часу = Zeitglas,
2019. — 67 с. : портр. ; 30 см. — На обкл. у надзаг.: Арфа. Концертний репертуар =
Harp. Concert repertoire. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007157-2-2. — [2019-185 Н].
157. Пилипчак В. Г. Карпатські мотиви = Melodies of Carpathians : для арфи
(Solo) / Василь Пилипчак. — Київ : Пилипчак В. Г., 2009. — 7 с. ; 30 см. — Надзаг.,
підзаг. та вих. дан. парал. укр., англ. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007045-3-5. — [2019106 Н]

3.3.3.2 Гітара
158. Казарин А. С. Укулеле у колыбели : песни с историями и аккордами для
укулеле : [пособие для начинающих] / Александр Казарин. — Днипро : Арт-Пресс,
2019. — 30 с. : ил., портр. ; 30 см. — Часть текста нем., укр. — 500 экз. — ISBN 978966-348-420-4. — [2019-113 Н].
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Содерж.: Брамс И. Спи дитя : "… сладким сном...". — Моцарт В. А. Спи, моя
радость, усни : "… В доме погасли огни..." / сл. Б. Флиса. — Котику сіренький :
"… котику біленький...". — Крылов С. Когда зимний вечер : "… уснет тихим
сном...". — Пенегин А. Зимняя сказка : "Тихо-тихо сказку напеваю..." / сл. А. Усачева. — Суханов А. Зеленая карета : "Спят мышата, спят ежата..." / сл. О. Дриза. —
Schlaf, kindlein schlaf : "… der vater...". — Гладков Г. Баю-баюшки-баю : "… не
ложися на краю..." / сл. Ю. Энтина. — Крылатов Е. Колыбельная медведицы :
"Ложкой снег мешая..." / сл. Ю. Яковлева. — Островский А. Спят усталые
игрушки : "… книжки спят..." / сл. З. Петровой. — Турчинский В. Колыбельная
песня для мужского голоса с гитарой : "Желтою лампой светит луна...".
159. Класична та популярна музика в перекладі для електрогітари : пед.
репертуар для муз. від-нь мистец. шк. та вищ. закл. освіти галузі культури і
мистецтв / [уклад.: В. Вирвальський та ін.] ; М-во культури України, Держ. наук.метод. центр [змісту культур.-мистец. освіти], Комун. закл. вищ. освіти Київ.
облради "Акад. мистецтв". — Київ : ВІР, 2019. — 30, [2] с. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 31
(8 назв). — 100 пр. — ISMN 979-0-9007159-1-3. — [2019-135 Н].
Зміст: Абреу З. Tico-tico. — Бах Й. С. Арія ; Скерцо. — Бетховен Л. В. Соната
C-dur : ч. 1. — Гріг Е. В печері гірського короля. — Гардель К. Танго. —
Кабалевський Д. Клоуни. — Моцарт В. А. Рондо. — Прокоф'єв С. Монтеккі і
Капулетті. — Рама Ж. Тамбурін. — Римський-Корсаков М. Політ Джмеля.
160. Музичні візерунки для гітари : навч. посіб. / [ред.-упоряд.: Біскуп О. І.,
Серкез Г. І.]. — Львів : Растр-7, 2019. — 23, [1] с. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978617-7726-82-0. — [2019-156 Н].
Зміст: Копенков О. Дякуємо вам ; За радість зустрічі ; Пташки ; За вікном
лютий ; Звичайний вальс ; Над хмарами ; У тихій воді ; Скоро квітень ; Жовтень. —
Андрушко А. Пастораль № 2 ; Танок ; П'ять етюдів. — Гурін С. Не плач ; Пісня без
слів. — Герасимчук Л. Маленький Блюз ; Який гарний літній день ; Квітень. —
Зільхер Ф. Ось куля пролетіла і ага / оброб. О. Копенкова. — Блантер М. Колискова / оброб. О. Копенгкова.

3.3.3.4 Бандура
161. Мартинюк В. М. Концерт для бандури з оркестром "Bandura forever" :
(клавір) : навч.-метод. посіб. / Валентина Мартинюк, Світлана Овчарова, Світлана
Щітова ; М-во культури України, Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. —
Дніпро : Ліра, 2019. — 58, [1] с. : іл., портр. ; 30 см. — На обкл. зазначений тільки
перший авт. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 50 пр. — ISBN 978-966-981-158-5. —
[2019-079 Н].
Зміст: Овчарова С. Концерт Валентини Мартинюк "Bandura forever". Особливості драматургії та специфіка виконавської інтерпритації. — Щітова С. "Bandura
forever": Фолкльор і сучасність. — Мартинюк В. Концерт для бандури з оркестром
"Bandura forever" (клавір).
162. Підківка Л. Дорога до Бога : твори для бандури : [навч. посіб. : оброб. для
бандури Л. Підківки] / Любомира Підківка ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана
Франка, Ін-т муз. мистецтва, Великолюбін. шк. мистецтв. — Дрогобич (Львів. обл.) ;
Великий Любінь (Львів. обл.) : Посвіт, 2019. — 39 с. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк.
прим. передм. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-41-1. — [2019-105 Н].
Зміст: Житкевич А. Дорога до Бога : "Розкажи матусю, мені все про Бога..." /
сл. А. Житкевича, оброб. Л. Підківки ; Любіть, свою хату : "… бідну, небагату..." /
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сл. Б. Лепкого. — Пилат Б. Українка : "У рідному полі я стріла дівчину..." / сл. Є. Лещук.
— Підківка Л. Мамо моя рідна : "… ти моя матусе..." / сл. Л. Підківки ; Занадився
журавель : "… до бабиних конопель..." ; Женці : "Ішли женці жито жати..." ; Ой до
нори, мишко : "… до нори..." ; Ой на горі калина : "… під горою малина..." ; Як
діждемось літа : "… то нажнемо жита..." ; Під вербою криниця стояла : "… там дівчина ранком воду брала..." ; Ой у вишневому саду : "… там соловейко щебетав..." ;
Ой гарна я, гарна : "… як тая горлиця..." ; Стоять в задумі білі вишні : "Лиш у нас на
Україні..." / сл. О. Долика ; Варіації на тему укр. нар. пісні "Ой чий то кінь стоїть". —
Білозір І. Колискова : "Небесами місяць плине..." / сл. Б. Стельмаха. — Присухіна З.
Вишиванка : "Мама вишила мені..." / сл. В. Крищенка. — Підківка О. Розмалюю
писанку : "… розмалюю..." / сл. О. Підківки. — Лисенко М. Я коза-дереза : "… пів
бока луплена...". — Філіпенко А. Соловейко : "… навесні, навесні..." / сл. Г. Бойка.

3.3.3.5 Домра
163. Власов В. П. П'єси для домри з фортепіано : (репертуар для учнів мол. кл.
ДМШ та ДШМ) / Віктор Власов ; ред. та метод. рек. Л. Мурзи. — Одеса :
Астропринт, 2019. — 26 с. ; 29 см. — Частина тексту рос. — 300 пр. — ISMN 979-09007147-4-9. — [2019-058 Н].
Зміст: Соната Фа-мажор ; Соната До-мажор ; Серенада ; Степь да степь кругом :
рос. нар. пісня ; Ой ходила дівчина бережком : укр. нар. пісня ; Сіамський кіт.

3.3.3.6 Інші щипкові інструменти
164. Две транскрипции для балалайки и фортепиано : для учащихся муз.
училищ и студентов вузов / транскр. А. Мурзы, А. Теплицкой. — Одесса : Астропринт, 2018. — 36 с. ; 29 см. — 300 экз. — ISMN 979-0-9007147-2-5. — [2019-052 Н].
Содерж.: Сен-Санс К. Пляска смерти. — Фин Дж. Шмелиное буги.

3.3.4 Духові інструменти
165. Цайтц В. Б. 11 характерних етюдів для гобоя або саксофона / В'ячеслав
Цайтц. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2018. — 31 с. ; 29 см. — Ст. про авт. парал.
укр., англ. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-33-6. — [2019-020 Н].
Зміст: Етюд №1 : Лабіринт ; Етюд № 2 ; Етюд № 3 : Скерціно ; Етюд № 4 :
Паяци ; Етюд-інтермецо № 5 ; Етюд № 6 : Весняний настрій ; Етюд № 7 : Intermezzo
romantique ; Етюд № 8 ; Етюд-картина № 9 ; Етюд-картина № 10 ; Етюд № 11 :
Ragtime.

3.3.4.1 Дерев'яні
166. Павленко Ю. М. Твори в перекладі для сопілки : [для початк. мистец.
освіти]. Вип. 1 / Юрій Павленко. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. — 15, [1] с. :
портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-920-490-5. — [2019-163 Н].
167. Павленко Ю. М. Твори в перекладі для сопілки : [для початк. мистец.
освіти]. Вип. 1. Клавір / Юрій Павленко. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. — 35,
[1] с. : портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-920-491-2. — [2019-164 Н].
Зміст: Bonny Sweet Robin. — Milano da Franchesko Kancona. — When Daphne
from faire Phoebus did flie. — Mozart L. Burre. — ЖульєваЛ. Варіації. —
Камаровский А. Варіації. — Скорик М. Мелодія з музики до фільму "Високий
перевал". — Штольц П. Фантазія.
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3.3.4.3 Навчальні та інструктивні видання
для духових інструментів
168. Терлецький М. М. Вправи для засвоєння основних позицій тромбона :
навч.-метод. посіб. / Микола Терлецький ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Ін-т
мистецтв, Каф. духових та удар. інструментів. — Рівне : НУВГП, 2019. — 45 с. : іл. ;
29 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-327-432-4. — [2019-074 Н].

3.3.5 Ударні інструменти
169. Селезньов О. С. Я — барабанщик : суперметод гри на барабанах / Олександр Селезньов. — Вінниця : Нова Кн., 2019. — 72 с. : іл., портр. ; 29 см. —
ISBN 978-966-382-754-4. — [2019-115 Н].

4 ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ
ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
170. Квітнева К. Рідній вчительці : твори для дітей / Ксенія Квітнева. —
Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2018. — 39 с. ; 29 см. — Справжнє ім'я авт.: Роман
Оксана Володимирівна. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-34-3. — [2019-014 Н].
Зміст: Рідній вчительці : "Двері до школи відкриті..." / сл. К. Квітневої ; Лісова
красуня : "… білка так працює..." ; Їжак-татко : "В літню пору їжак-татко..." /
сл. І. Пурія ; Ой там за горою : укр. нар. пісня : "… та й за кам'яною..." ; Вишиванка :
"Мама вишила мені..." / сл. В. Крищенка ; Піснями славіте Христа рождество :
"У кожному домі, у кожній родині..." / сл. К. Квітневої ; Конвалії : "Із зеленої
сорочки..." / сл. М. Пригари ; Урочиста ; На вулиці скрипка грає : укр. нар. пісня :
"… мене мати не пускає..." ; Сіяв мужик просо : укр. нар. пісня : "… жінка каже —
мак..." ; Ой ти знав, нащо брав : укр. нар. пісня : "… міщаночку з міста..." ; Дорога до
неба : "Коли в серці смуток..." / сл. К. Квітневої ; Етюд № 1 ; Етюд № 2 ; Пане
господарю ; Ми голубку уловили. — Дюссек Я. Старовинний танець / перекл.
К. Квітневої. — Квітнева К. Небесній мамі : "Коли радість б'є в груди..." /
сл. В. Штим ; Різдвяна ніч : "Зимовий вечір за вікном..." / сл. М. Мазурак ; Ой у лісі
на полянці : укр. нар. пісня : "… стояли повстанці..." ; Там на річці, на Йордані :
щедрівка : "… там зійшлися всі святі...". — Самолюк С. Йшли селом партизани :
"… по землі українській, невільній землі..." / сл. Я. Нудика.
171. Музичний меридіан : навч. посіб. з історії муз. освіти (з нот. хрестоматією). Вип. 2. Творчий доробок викладачів, студентів та випускників Хмельницкої
гуманітарно-педагогічної академії (2011—2016 рр.) : [деякі вокальні твори мають
букв.-цифр. познач. партії супроводу] / уклад.: Ю. М. Найда [та ін.] ; Хмельниц.
гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. — 161 с. : іл., портр. ;
29 см. — Присвяч. 95-річчю Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. та 25-річчю муз.-пед.
від. — Бібліогр.: с. 160 (18 назв). — Вид. коштом уклад. — ISMN 979-0-9007097-1-4.
— [2019-030 Н].
Зміст: Баюн В. Батьківський край : "Україно, ти рідний мій краю..." / сл. В. Подоби ; Букварик : "Сьогодні свято в нас таке..." ; Вітаємо вас, мами : "… з весняним
світлим святом..." ; Вічно живі : "Стоять обеліски в мовчанні..." ; Класним керівникам : "Продзвенів дзвінок у школі..." ; Матусі : "Весняний день зорю несе..." ; Ми
літери : "… відомі, ми всякому знайомі...". — Бубнов О. Ішло дівча лучками : укр.
нар. пісня : "… лучками, лучками...". — Марштупа Ю. Як у Цареграді : "… славних
козаченьків..." / сл. М. Шапошника, оброб. О. Бубнова. — Будім Л. Весна : "По
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стежині бродить літо..." / сл. В. Мацька ; Зозуленька : "Ой зозуля у борі..." /
сл. М. Конопницької, пер. з польської Я. Павлюк. — Врода Л. Народний дім : "… які
святі слова..." / сл. І. Драча ; Не підганяй мене, мій часе : "… не треба..." / сл. О. Радушинської ; Панна осінь : "Що за дивна панна..." ; Я малюю : "… все, що побачу..." /
сл. Л. Вроди ; Сніг : "Сніг ішов цілий вік..." / сл. О. Радушинської. — Грудський О.
Стежина долі : "Подих затамую від свіжого вітру..." / сл. Т. Попик. — Дорофєєв О.
Гай зелененький : аранж. для оркестру ; Гай зелененький : для міш. хору : "Як на
річку гусей гнала...". — Дубецька Л. Очерет лугом гуде : "… сова річкою бреде..." ;
Сповідь : "Біля хати — калина і м'ята..." / сл. Й. Осецького. — Заверуха С. Вечір :
"… вечір. Тишу річка п'є..." ; Марення майстра : "Туманно. Осінь..." ; Муза моя :
"… піснею до тебе лине..." / сл. С. Заверухи ; Меланхолійний вальс : для фп. ; Ой чий
то кінь стоїть : для баяна. — Мазур І. Фуга № 1 ; Фуга № 2. — Михаськова М. Фуга
№ 1 ; Фуга № 2. — Найда Ю. Нема часу : "Що, скажіть, є життя?..." / сл. В. Міхалевського, муз. В. Найди ; Тобі : "Тільки вечір і разом ми...". — Обшанський В.
Материнська любов : "У мене є безмежна сила..." / сл. Л. Діброви. — Пукас Н.
Богдане-батьку : "… подивися..." ; Весільне танго : "Понад рікою небо синє..." ;
Доченька моя : "… колокольчик мой..." ; Плоскирів, Проскурів, Хмельницький :
"Вечірні вогні горять..." ; Вчительський вальс : "Хвиля гойдається, хвиля хлюпочеться..." ; Колисанка : "Прийшов Сонко, питається..." ; Київ : "Є на світі гарних міст
багато..." ; Пані осінь : "Вітер гітару на осінь настроїв..." / сл. Н. Пукас. — Радецький О. Ностальгія : для струнного ансамблю ; Святковий вальс. — Таушан О.
Дивний чоловік : "Живе на світі дивний чоловік..." ; Пісня про Хмельницький : "На
Поділлі в Україні..." / сл. О. Таушан ; Червона калина : "… над яром стояла...". —
Тюріна М. Херувимська : "Ми таємно Херувими...". — Хлебан М. В твою любов :
"… неначе в океан..." / сл. О. Умінської ; Во Царствии твоем : "… помяни нас,
Господи..." ; Ой чи є, чи нема : "… наш господар дома...". — Циганюк Л. Тече вода
з-під явора : "… яром на долину..." / сл. Т. Шевченка. — Цмур І. Ой на горі
черешенька : "… а в долині дві..." ; України солдати : "… до мами й до тата..." /
сл. Ю. Теличого, оброб. О. Дорофєєва. — Чорний В. Зимонько, зимонько : "Я зранку
гляну у вікно..." / сл. В. Чорного. — Ярецький С. Перша зіронька : "Що колись усіх
звістила..." / сл. Р. Бойчука.
172. Старушик П. П. Три шляхи широкії : вокал.-хор. та інстр. твори / Петро
Старушик. — Луцьк : Аква Прінт, 2019. — 254 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. —
ISBN 978-617-7543-13-7. — [2019-042 Н].
Зміст: Велика ектенія : "Амінь. Господи, помилуй..." ; Благослови : "… душе
моя, Господа..." ; Мала ектенія : "Господи, помилуй..." ; Хвали : "… душе моя,
Господа..." ; Єдинородний : "Слава Отцю і Сину і Святому Духу..." ; Мала ектенія :
"Господи, помилуй..." ; У царстві твоїм : "… пом'яни нас, Господи..." ; Прийдіть,
поклонімось : "… і припадім до Христа..." ; Святий Боже : "… святий кріпкий..." ;
Алилуя : "Алилуя, алилуя..." ; Потрійна ектенія ; Заупокійна ектенія ; Ектенія за
оголошених ; Херувимська пісня : "Ми таємно Херувими..." ; Прохальна ектенія ;
Отця і Сина ; Вірую : "… во єдиного Бога..." ; Милість спокою : "… жертву
хваління..." ; Достойно є : "… по правді величати тебе, Богородице..." ; І Всіх, і все ;
Отче наш : "… що єси на небесах..." ; Єдин Свят ; Благословен ; Тіло Христове :
"… прийміте..." ; Ми бачили : "… світ істинний..." ; Нехай будуть уста наші :
"… сповнені хвали Твоєї..." ; Нехай буде ; Слава і нині ; Многоліття ; Помилуй мене,
Боже : "… з великої милості..." ; Пісня до Пресвятої Богородиці : "Під твою
милість..." ; Молитва : "Боже, всевишній наш Царю..." / сл. Д. Радчук ; Молитва :
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"Прошу, Господь поглянь на Україну..." / сл. С. Бояркевич ; Ой, сину мій Ісусе :
"… куди від мене йдеш..." ; Господь єдиний є для всіх : "Чарівний всесвіт Бог
створив..." / сл. Д. Радчук ; Всім серцем Господа любіть : "Покрила ніч небесна
тиша..." / сл. І. Макарової ; Подяка Господу : "Научив ти нас, Боже..." / сл. І. Макарової ; Зійшла зоря : "… вставайте люди..." ; Ішла Божа Мати : "Через поле
України..." ; Покайтеся, люди : "… бо тяжко вам буде..." / сл. Є. Рекрута ; Молитись
— мовою серця : "В селі на горбочку..." ; До Тебе лину я душею : "Сумує серце над
свічею..." / сл. М. Шостака ; Петра і Павла : "У церкві людей так багато...". —
Ведмедеря М. Щедрий вечір Україно моя : "Там над ріками на сході..." / сл. М. Косович, оброб. П. Старушика ; Свято Василя : "Сієм, сієм, посіваєм...". — Гапоненко М.
Ой щедрівко : "Ходить вечір, ходить ясний..." / сл. В. Кленка, оброб. П. Старушика ;
Вічная пам'ять ; Многії літа ; Величальна Україні : "Нашій Україні і кожній
людині..." / сл. Д. Радчук ; Обіймись, Україно! : "… Закликає нас рідна мати..." /
сл. О. Карпенко ; Ой чого ти почорніло : "… зеленеє поле..." ; Ой три шляхи
широкії : "… докупи зійшлися..." ; За байраком байрак : "… а там степ та могила..." ;
Садок вишневий коло хати : "… хрущі над вишнями гудуть..." / сл. Т. Шевченка ;
Вечірня година : "Уже скотилось із неба сонце..." / сл. Лесі Українки. — Васіна Г.
Небесна сотня : "А сніг від крові аж гарячий..." / сл. П. Старушика, оброб. П. Старушика. — Старушик П. Весна на обеліску : "Через поля, сади..." / сл. О. Криштальської ; Рідне моє місто : "Рідне місто моє, Горохів..." / сл. Д. Радчук ; Дума про
долю : "Поведу розмову я з тобою..." ; Ой сину-синочку : "… весняний листочку..." /
сл. М. Шостака ; Стоїть гора високая : "… попід горою гай..." / сл. Л. Глібова ;
Прилетіла жавориночка : "… бідна її та й голівонька..." ; Лесина молитва : "Десь
торкає жайвір дзвін у піднебессі..." / сл. О. Горик ; Вишеньки : "Поблискують
черешеньки..." / сл. Лесі Українки ; Печихвіські вогні : "Щовесни повертають
лелеки..." / сл. Є. Рекрута ; Батьківська хата : "Там за селом, де верби похилились..." /
сл. В. Старушик ; Пісня про Світязь : "Із давньої поліської легенди..." / сл. О. Криштальської ; Моя любов : "Неначе в казці я тебе зустріла..." / сл. Д. Радчук ; Ювілей :
"Літа за обрій промайнули..." / сл. В. Бобака ; Батькова хата : "Розійшлися стежки від
двора..." / сл. М. Юхно ; Память любви : "Ты была для меня жгучей..." ; Пісня
снігуроньки : "Я дівчина снігуронька..." / сл. Д. Радчук ; Перший раз у перший клас :
"Сонечко прокинулося вранці..." / сл. В. Ковальчук ; Дитяча молитва : "Я маленьку
свічку візьму..." ; Летіла зозуля : "… та й стала кувати..." ; Тужно грала чудовая
скрипка : "… сумно звуки в далечінь неслись..." ; Станем, браття, всі до бою : "… за
рівні права..."Ой чути, чути, стріли гармати : "… ой чути, чути, як гудуть..." ; Серед
степу широкого : "… попід гаєм скраю...". — Дмитрук М. Тільки б повертали : "Ой
летіли гуси..." / сл. П. Фесая, оброб. П. Старушика. — Старушик П. Айстри :
"… пахнуть дитинством..." / сл. А. Михайлевича ; Присвята : "Дитинство було..." /
сл. Д. Радчук. — Буковський М. Волинська серенада : "Нічка маєвая гори
покрила..." / оброб. П. Старушика. — Кривенький С. Зіронька : "Розмовляє місяць з
тихою водою..." / сл. С. Кривенького, оброб. П. Старушика. — Старушик П. Дика
рожа : "Горнулась синя ніч..." / сл. Є. Рекрута ; Ой у полі три криниченьки :
"… любив козак три дівчиноньки..." ; Я молюся на тебе, мила : "… наче зірка ти з
небес..." / сл. М. Юхно ; Дума про Берестечко : "Сумно кряче гайвороння..." /
сл. Д. Радчук ; Нащо мені чорні брови : "… нащо карі очі..." / сл. Т. Шевченка ;
Сонце заходить, гори чорніють : "… пташечка тихне..." ; За байраком байрак : "… а
там степ і могила..." ; Журавниківські польки ; Сенкевичівські польки ; Польки
записані в Горохівському районі.
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173. Твори юних композиторів — 2018 : зб. муз. композицій юних майстрів
[І Всеукр. конкурсу юних композиторів пам'яті Ю. С. Мейтуса / упоряд. і голов. ред.
Долгіх М. В. ; ред. Сікорська І. М.] ; Департамент культури і культур. спадщини
Кіровоград. облдержадмін., Всеукр. фестиваль-конкурс укр. акад. музики "Класикпроект", присвяч. пам'яті Юлія Мейтуса. — Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2019. —
191, [1] с. : портр. ; 30 см. — Назва обкл.: Всеукраїнський конкурс юних композиторів пам'яті Юлія Мейтуса. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007092-2-6. — [2019063 Н].
Зміст: Бакликова Н. Ой у полі криниченька : "… там холодна водиченька..." ;
Віють вітри : "… віють буйні...". — Береда А. Веселий песик ; Кіт на полюванні ;
Лелеки ; Богатирі. — Бойко Ю. Меланхолійне рондо ; Посилала мене мати ;
Різдвяна ніч. — Буртакова А. Сакура ; Солодке життя або Життя в шоколаді ;
Хмаринка. — Канарян Т. Встала весна : "… чорну землю сонну розбудила..." /
сл. Т. Шевченка ; Диваки : "Був за морями витівник..." / сл. Т. Коломієць. — Козлітін Д. Літо : "За веселковим небокраєм..." / сл. Д. Козлітіна, М. Долгих ; Travel in
time. — Коптєва А. За дібровою місяць : "… біля нього зоря..." / сл. М. Сингаївського ; Несподіваний квартет : "В нашім домі невідомі..." / сл. В. Довжика. —
Кочерженко В. La preludio ; Прелюдія ; Тарантела. — Місько К. Ніжність. —
Кравченко Є. Незвичайна мелодія Білочки : "З гілочки на гілочку..." / сл. Н. Бредихіної ; Поетична картинка. — Кушнарьов О. Елегія ; Безперервний рух. — Любченко А. Пісня про маму : "Хочу заспівати про свою матусю..." ; Музика : "Музика
в серці моєму...". — Поплавська Є. Моїй землі : "Нависли сутінки над нашим
рідним краєм..." ; З танцем щодня : "О, скільки раз мені кажуть...". — Рудь Л. Танець
мольфарів ; Чому я думаю про Вас... : "Це так природно, відстані і час..." /
сл. Л. Костенко ; В осінню ніч : "В осінню ніч так холодно без листя..." /
сл. О. Застеби. — Саггов Н. Три фрагменти з музичної ілюстрації до роману
А. Сапковського "Відьма" ; Передзвони. — Сесмій А. Прелюдія ; Варіації на тему
укр. нар. пісні "Від Києва до Лубен". — Худоярова К. Джерельце ; Пісня лісової
феї ; Лісовий ярмарок ; Сни. — Чуб Д. Граємо пунктиром ; Регтайм "Настрій". —
Чумаченко А. Котилася зірка ; Тече вода з-під явора : "… яром на долину..." /
сл. Т. Шевченка ; Весільне рондо. — Щур В. Триптих.
174. Музичне краєзнавство Буковини. Мистецька палітра Василя Процюка.
Вип. 10 : хрестоматія : навч. посіб. : [окремі твори з букв.-цифр. познач. партії
супроводу / уклад. Залуцький О. В.] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. —
Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. — 79 с., [4] арк. іл. : портр. ;
30 см. — 100 пр. — [2019-055 Н].
Зміст: Рідній мові : "В тому, певно, й наша є провина..." / сл. С. Цушко ; Рідний
край : "Із душі цілої..." / сл. С. Воробкевича ; До українців : "Я запитую в себе..." /
сл. В. Баранова ; Вчителько улюблена моя : "Пролебеділи дні твої у праці..." /
сл. М. Горди ; Мамині очі : "Можна все забути..." / сл. П. Філіпенка ; Калинонька :
"Колишися калинонька..." / сл. М. Підгірянки ; Мамин вальс : "Матусю, цю пісню
для тебе..." / сл. В. Сеничак ; Політ любові : "Лелеки летіли здалека..." / сл. І. Зав'язця ; Рушники : "Як з'являємось на світ ми..." / сл. В. Васкана ; Цар Русі —
Аскольд : "Зійшла на князя благодать..." / сл. З. Ружин ; Буковино моя мила : "… мій
солодкий краю..." / оброб. В. Процюка, О. Воробйова ; Коло річки, коло броду :
"… набирала дівка воду..." ; Стояла під грушков : "… раз. Полола петрушку..." ;
Віддавала мати дочку : "… на чужую стороночку..." ; Ой три шляхи широкії :
"… докупи зійшлися..." / сл. Т. Шевченка, оброб. М. Коника ; Якби мені не тиночки :
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"… та й не перелази..." ; Ой хмариться, туманиться : "… дрібні дощі йдуть..." ; На
камені ноги мию : "… на камені стою..." ; Не далеко від Тренчина : "… жила красна
Катарина..." ; Винко, винко, винко червене : "… кто тя буде, винко, піять..." ; Ой
гарна я, гарна : "… як тая горлиця..." ; Ей, зелені кафлі, біла пец : "… не знала мі
мена хліба впец..." ; Етюди для хроматичної сопілки. — Hadyn S. Karolinka : "Poszla
Karolinka...".
175. Пасічник Л. Ілюзії : [п'єси для фп., анс. та співу] / Любомир Пасічник ;
[передм. В. Грабовський]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2018. — 35 с. ; 29 см.
— 300 пр. — ISMN 979-0-707537-35-0. — [2019-076 Н].
Зміст: Фрагмент мозаїки ; П'єса ; Мелодія дощу ; Ілюзії ; Зимовий ескіз ; Коломийка ; Веселкова п'єса ; Карпатський романс : "Заходить сонце за горою..." ;
Осінній вальс : "Весна цвіте в душі..." ; Різдвяна : "За вікном хурделиця гуде...".
176. Любимые песни, романсы, танцы / [авт.-сост. Н. И. Сакович]. — Днипро :
Літограф (Федорченко О. О.), 2018. — 369 с. : портр. ; 30 см. — Часть текста укр. —
Библиогр.: с. 366—369 (90 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-617-7540-46-4 (в пер.). —
[2019-117 Н].
Зміст: Пономаренко Г. Где мне взять такую песню : "А где мне взять такую
песню о любви..." / сл. М. Агашиной. — Димитров Э. Арлекино : "По острым
иглам..." / сл. Б. Баркаса. — Тухманов Д. Белый танец : "Музыка вновь слышна..." /
сл. И. Шаферана. — Баснер В. Берёзовый сок : "Лишь только подснежник
распустится в срок..." / сл. М. Матусовского. — Новиков А. В день рожденья : "Не
могу я тебе..." / сл. А. Харитонова. — Листов К. В землянке : "Бъётся в тесной
печурке огонь..." / сл. А. Суркова. — Соловьёв-Седой В. В путь : "Путь далёк у нас
с тобою..." / сл. М. Дудина. — Куртис Э. Вернись в Соренто : "Как прекрасна даль
морская..." / сл. Д. Куртиса, Э. Александровой. — Фрадкин М. Вернулся я на
родину : "… шумят берёзки..." / сл. М. Матусовского. — Соловьёв-Седой В. Вечер
на рейде : "Споёмте, друзья..." / сл. А. Чуркова. — Ханок Э. Вы шумите, берёзы :
"Вы шумите, шумите..." / сл. Н. Гилевича. — Гришин О. Восемнадцать лет : "За
рекой, за лесом..." / сл. В. Застровского. — Валенки : "… да валенки...". —
Шаинский В. Дрозды : "Вот они расселись по лесам..." / сл. С. Островского. —
Зачем тебя я, милый мой, узнала : "… зачем ты мне ответил...". — Соловьёв-Седой В.
Золотые огоньки : "В тумане скрылась милая Одесса..." / сл. А. Фатьянова, С. Фогельсона. — Дунаевский И. Каким ты был : "… таким остался..." / сл. М. Исаковского. — Калинка : "Ах под сосною, под зеленою...". — Блантер М. Катюша :
"Расцветали яблони и груши..." / сл. М. Исаковского. — Антонов Ю. Крыша дома
твоего : "Мы все спешим за чудесами..." / сл. М. Пляцковского. — Радыгин Е. Куда
бежишь, тропинка милая : "… куда зовёшь..." / сл. А. Пришельца. — Оливейра Л.
Мелодия : "Я начал жизнь в трущобах городских..." / сл. Ю. Цейглина. — Блантер М.
Лучше нету того цвету : "… когда яблони цветут..." / сл. М. Исаковского. — Баснер В. На
безымянной высоте : "Дымилась роща под горою..." / сл. М. Матусовского. —
Мокроусов Б. На крылечке твоём : "… каждый вечер вдвоём..." / сл. А. Фатьянова.
— Пахмутова А. Нежность : "Опустела без тебя земля..." / сл. С. Гребенникова. —
Мокроусов Б. Одинокая гармонь : "Снова замерло всё..." / сл. М. Исаковского. —
Ой, мороз, мороз : "… не морозь меня...". — Дунаевский И. Ой, цветёт калина :
"… в поле у ручья..." / сл. М. Исаковского. — Окрасился месяц багрянцем : "… где
волны шумели у скал...". — Пономаренко Г. Оренбургский пуховый платок : "В тот
вьюжный неласковый вечер..." / сл. В. Бокова. — Мокроусов Б. Осенние листья :
"… шумят..." / сл. М. Лисянского. — Пахмутова А. Песня о тревожной молодости :
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"Забота у нас простая..." / сл. Л. Ошанина. — Бабаджанян А. Песня первой любви :
"Я с тоской ловил взор твой..." / сл. Г. Рагистана. — Мигуля В. Поговори со мною,
мама : "Давно ли песни ты мне пела..." / сл. В. Гина. — По муромской дорожке :
"… стояли три сосны...". — Соловьёв-Седой В. Подмосковные вечера : "Не слышны
в саду даже шорохи..." / сл. М. Матусовского. — Помню я ещё молодушкой была :
"… наша армия..." / сл. Е. Гребёнки. — Проводы : "Как родная меня мать..." /
сл. Д. Бедного. — Жарковский Е. Прощайте скалистые горы : "… на подвиг
Отчизна зовёт..." / сл. Н. Букина. — Островский А. Пусть всегда будет солнце :
"Солнечный круг..." / сл. Л. Ошанина. — Блантер В. Пшеница золотая : "Мне
хорошо..." / сл. М. Исаковского. — Лепин А. Пять минут : "На часах у нас
двенадцать..." / сл. В. Коростылёва, В. Лефшина. — Под окном черёмуха
колышется : "… опуская лепестки..." / сл. Б. Тимофеева. — Гурилёв А. Раскинулось
море широко : "… и волны бушуют..." / сл. Г. Зубарева. — Адоницкий П. Серебрянная свадьба : "Возможно, мы обряды..." / сл. Е. Шевелёвой. — Петербургский Е.
Синий платочек : "Синенький скромный платочек..." / сл. Я. Галицкого, М. Максимова. — Новиков А. Смуглянка : "Как-то утром на рассвете..." / сл. Б. Шведова. —
Светит месяц : "… светит ясный...". — Тонкая рябина : "Что стоишь, качаясь..." /
сл. И. Сурикова. — Богословский Н. Тёмная ночь : "… только пули свистят по
степи..." / сл. В. Агатова. — Шаинский В. Травы, травы : "Месяц свои блестки..." /
сл. И. Юшина. — Броневицкий А. Трандафир : "… так розу по румынски
называют..." / сл. С. Фогельсона. — Мокроусов Б. Ты рядом со мной : "Вечерком за
окном..." / сл. Н. Глейзарова. — Фрадкин М. Увезу тебя я в тундру : "… увезу к
седым снегам..." / сл. М. Пляцковского. — Радыгин Е. Уральская рябинушка :
"Вечер тихой песнею..." / сл. Н. Пилипенко. — Мокроусов Б. Хвастать, милая, не
стану : "… знаю сам что говорю..." / сл. А. Фатьянова ; Хорошие весной в саду
цветочки : "… ещё лучше девушки весной..." / сл. С. Альмона. — Чёрный ворон :
"чёрный ворон...". — Хренников Т. Что так сердце растревожено : "… словно
ветром тронуло струну..." / сл. М. Мотусовского. — Пахмутова А. Я не могу иначе :
"Нет без тривог ни сна, ни дня..." / сл. Н. Добронравова. — Колмановский Э.
Я люблю тебя жизнь : "… что само по себе и не ново..." / сл. К. Ваншенкина. —
Бувайте здорові : "… живіте багато..." ; Взяв би я бандуру : "… та й заграв, що
знав..." / сл. М. Петренка ; Гандзя : "Чи є в світі молодиця..." ; Реве та стогне Дніпр
широкий : "… сердитий вітер завива..." / сл. Т. Шевченка ; Дивлюсь я на небо : "… та
й думку гадаю..." ; Копав, копав криниченьку : "… у вишневому саду..." ; Ой, на горі
два дубки : "… зібралися до купки..." ; Ой, хмелю ж мій, хмелю : "… хмелю
зелененький..." ; Розпрягайте, хлопці, коні : "… та лягайте спочивать..." ; Ти ж мене
підманула : "Ти казала "прийди, прийди"..." ; Чорнії брови, карії очі : "… темні як
нічка..." ; Від Києва до Лубен : "… насіяла конопель..." ; Місяць на небі :
"… зіроньки сяють..." ; Несе Галя воду : "… коромисло гнеться..." ; Ніч яка місячна :
"… зоряна, ясная..." ; О, милий мій : "… молю тебе..." ; Ой за гаєм, гаєм : "… гаєм
зелененьким...". — Івасюк В. Водограй : "Тече вода..." ; Мальви : "Заснули
мальви..." / сл. Б. Гури ; Червона рута : "Ти признайся мені...". — Білаш О. Два
кольори : "Як я малим збирався навесні..." / сл. Д. Павличка. — Яким Л. Смерека :
"Вийди мила до потічку...". — Майборода П. Пісня про рушник : "Рідна мати
моя..." / сл. А. Малишка. — Михайлов В. Черемшина : "Знов зозулі голос чути в
лісі..." / сл. М. Юрійчука. — Верменич В. Чорнобривці : "Чорнобривців насіяла
мати..." / сл. М. Сингаївського. — Кос-Анатольський А. Ой піду я межи гори :
"… смерекові ліси..." ; Ой, ти, дівчино, з горіха зерня : "… чом твоє серденько..." /
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сл. І. Франка. — Петров А. А цыган идет : "Мохнатый шмель..." / сл. Р. Киплинга,
пер. Г. Кружкова. — Булахов П. : Гори, гори моя звезда : "… звезда любви..." /
сл. В. Чуевского. — Шишкин М. Живет моя отрада : "… в высоком терему..." /
сл. С. Рыскина. — Клён ты мой опавший : "… клён заледенелый..." / сл. С. Есенина.
— Петров А. Любовь — волшебная страна : "Я, словно бабочка..." / сл. Э. Рязанова.
— Мой костёр : "… в тумане..." / сл. Я. Полонского. — Очи черные : "… очи
страстные..." / сл. Е. Гребёнки. — Гуэрчан А. Нет не любил он : "То улыбался..." /
сл. Е. Дельорейте. — Пономаренко Г. Отговорила роща золотая : "… березовым..." /
сл. С. Есенина. — Харито Н. Отцвели хризантемы: "В том саду..." / сл. В. Шумского.
— Сапин Я. Сереневый туман : "… над нами..." / сл. М. Мотусовского. — Темновишнёвая шаль : "Я о прошлом..." ; Шумел камыш : "… деревья гнулись..." ; Я встретил вас : "… и всё былое...". — Фомин Б. Только раз : "День и ночь роняет..." /
сл. П. Германа. — Абаза В. Утро туманное : "… утро седое..." / сл. И. Тургенева. —
Фельдман Я. Ямщик, не гони лошадей : "Как грустно..." / сл. Н. Риггера. — Брамс Й.
Венгерский танец. — Барыня. — Гопак. — Тихонов Б. Карело-финская полька. —
Лявониха. — Лезгинка. — Молдавеняска. — Огинский М. Полонэз. — Глинка М.
Полька. — Родин В. Полька-кадриль. — Монти В. Чардаш. — Цыганочка. —
Кузнецов В. Яблочко. — Воллолдо А. Аргентинское танго. — Сток П. Брызги
шампанского. — Цавсман А. Мне бесконечно жаль. — Сидоров В. Тайна. —
Дунаевский И. Школьный вальс. — Кюсс М. Амурские волны. — Дрейзин Е.
Берёзка. — Дога Е. Вальс. — Шатров А. На сопках Манчжурии. — Райдерман А.
Осенние мечты. — Джойк А. Осенний сон. — Чайковский П. Сентементальный
вальс. — Воронов А. Солдатский вальс. — Штраус Й. Утренние листья. —
Паганини Н. Вечное движение. — Фоссен А. Карусель. — Римский-Корсаков Н.
Полёт шмеля.

5 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ
ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ
5.3. Оперети та музичні комедії
177. Барнич Я. В. (1896—1967). Гуцулка Ксеня : оперета на три дії : партитура / Ярослав Барнич ; муз. ред. О. Драгана ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана
Франка [та ін.]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2019. — 251, [1] с. : портр. ; 31 см.
— 300 пр. — ISMN 979-0-707537-43-5 (у паліт.). — [2019-182 Н].

5.6. Дитячі опери, інсценівки та хореографічні
постановки. Музика до шкільних вистав
178. Ведмедеря М. О. Крилаті казки : віршов. казки-п'єси : [вокальні твори у
збірнику з букв.-цифр. познач. партії супроводу / муз.: Ведмедеря М. О., Сорока В. І. ; сл.] Т. Гнатович. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2018. — 87 с. ; 25 см. —
Авт. муз. зазначено на звороті тит. арк. — ISBN 978-966-07-3387-9 (у паліт.). —
[2019-125 Н].
Зміст: Ведмедеря М. Дзвіночки Святого Миколая ; Пісня зими : "Все прекрасно! Всюди біло..." / сл. Т. Гнатович ; Пісня старшого хлопця : "Всім привіт!
Казковий вечір..." ; Пісня Нечупари : "Я — уперта Нечупара..." ; Пісня Вітру :
"Я літаю, бігаю..." ; Пісня з телефона : "Ми таблички множення..." ; Любий
Миколаю : "… нині ми співаєм..." ; Пісня Вечірньої зірки : "Я — вечірня ясна
зірка..." ; Пісня дівчинки : "Як з'явилась зірка ясна..." ; Пісня фіалки : "Нині
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ранок..." ; Пісня веселки : "Всім привіт! Радіймо всі..." ; Пісня Вітерця : "Рахував у
небі зорі..." ; Мамо, розрадо моя : "Мамо, матусю, лебідко..." ; Пісня Дня : "День,
день — гарний день..." ; Мамина турбота : "Відлітають зими з веснами..." ; Пісня
Року : "У саду і на городі..." ; Пісня Серпня : "Тату, таточку, татусю..." ; Пісня сливи,
яблуні і груші : "Я замріяна й щаслива..." ; Пісня осені : "Осінь видно без підказки..." ; Пісня соняшника : "Сонце всіх нас дуже любить..." ; Пісня картоплі,
кабачка, гарбуза : "Я — замріяна картопля..." ; Пісня буряка та моркви : "Морква —
я, а я буряк..." ; Пісня зими, грудня, лютого, січня і року : "Від зими — палке
вітання..." ; Пісня кульбабки : "Дощику щедресенький..." ; Пісня дощику : "Заспіваю
пісеньку..." ; Пісня року : "Завжди сонцю віддаємо шану..." ; Пісня літа : "Добрий
день, моя родино..." ; Пісня грибів : "Молоденькі, не трухляві..." ; Співають усі :
"У родиннім теплім колі...". — Сорока В. Співає півень ; Співають гуси : "На
подвір'ї в діда Мішки..." ; Співають горобець, синиця та голуб : "Цвірінь! Цвірінь!
Втікає лінь..." ; Співає курка : "Ко-ко, маленькі діти..." ; Співає синичка : "Ранок вже
давно умився..." ; Співають птахи : "Хай лине замріяно пісня...".

7 НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ
З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ І ТЕОРЕТИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО ТА ДИКТАНТИ
179. Волков О. Г. Методика музичного конструювання: дошкільне виховання,
1 клас навчальної школи / О. Г. Волков. — Мелітополь (Запоріз. обл.) : Колор Принт,
2019. — 98, [1] с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 97—99 (26 назв). — 100 пр. — ISBN 978966-2489-82-8. — [2019-120 Н].
180. Карташова Ж. Ю. Гармонія : навч. посіб. / Ж. Ю. Карташова. — Кам'янецьПодільський (Хмельниц. обл.) : Зволейко Д. Г., 2019. — 215 с. : табл., схеми. ; 21 см.
— Бібліогр.: с. 209 (17 назв). — 300 пр. — ISBN 978-617-620-298-1. — [2019-118 Н].
181. Клебанов Д. Л. Лекції з інструментування : навч. посіб. / Д. Л. Клебанов ;
Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків : Естет Принт, 2019. —
79 с. : табл., портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-97945-3-6. — [2019-154 Н].
182. Мілюкова І. В. Вивчаємо сольфеджіо — легко! : муз. грамота для учнів
перших кл. ДМШ та ДШМ / І. В. Мілюкова, О. С. Олешко. — Харків : Мірошниченко О. А., 2018. — 47, [1] с. : іл., табл. ; 25 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-6177618-03-3. — [2019-124 Н].
183. Нили Б. Клавишные инструменты для чайников : [+ аудиокурс онлайн] /
Блейк Нили ; [пер. с англ. А. В. Ковалевского]. — Київ : Діалектика, 2019. — 333 с. :
ил. ; 21 см. — Загл. ориг.: Piano for dummies / Blake Neely. — Вых. дан. укр. —
Предм. указ.: с. 331—333. — ISBN 978-617-7812-12-7. — ISBN 978-0-7645-5105-5
(англ.). — [2019-121 Н].
184. Пилхофер М. Теория музыки для чайников : [+ аудиокурс онлайн : пер. c
англ.] / Майкл Пилхофер, Холли Дей. — Київ : Діалектика, 2019. — 269 с. : ил. ;
21 см. — Загл. ориг.: Music theory for dummies / Michael Pilhofer and Holly Day. —
Вых. дан. укр. — Предм. указ.: с. 266—269. — ISBN 978-617-7812-09-7. — ISBN 9780-764-57838-0 (англ.). — [2019-122 Н].
185. Ритм : зб. вправ : 1 рівень / [уклад. Фурдуй Ю. В.] ; Дніпропетров. акад.
музики ім. М. Глінки, [Муз. шк.]. — Дніпро : Ліра, 2019. — 96 с. ; 29 см. — На обкл.
у надзаг.: Нац. багаторів. система муз. освіти України. — 50 пр. — ISBN 978-966981-210-0. — ISBN 978-966-981-211-7. — [2019-140 Н].
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186. Ритм : зб. вправ : 2 рівень / [уклад. Фурдуй Ю. В.] ; Дніпропетров. акад.
музики ім. М. Глінки, [Муз. шк.]. — Дніпро : Ліра, 2019. — 165 с. ; 29 см. — На обкл.
у надзаг.: Нац. багаторів. система муз. освіти України. — 50 пр. — ISBN 978-966981-210-0. — ISBN 978-966-981-212-4. — [2019-141 Н].
187. Соколова Л. С. Українська народна музична творчість : навч. посіб. для
учнів другого року навчання з предмету "Українська та зарубіжна музичні літератури" муз. від-ня мистец. шкіл / Л. С. Соколова. — Харків : Друк. Мадрид, 2019. —
124 с. : іл., табл., портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 107—110 та в підрядк. прим. —
100 пр. — ISBN 978-617-7683-95-6. — [2019-167 Н].
188. Соколова Л. С. Українська народна музична творчість : робочий зошит до
навч. посіб. : для учнів другого року навчання з предмету "Укр. та зарубіж. муз. літ."
муз. від-ня мистец. шкіл / Л. С. Соколова. — Харків : Друк. Мадрид, 2019. — 30 с. :
іл., табл. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 30 (18 назв). — 100 пр. — ISBN 978-617-7683-96-3.
— [2019-168 Н].
189. Суржина Н. А. Антологія меццо-сопрано : [навч.-метод. посіб.] / Нонна
Суржина ; М-во культури України, Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. —
Дніпро : Ліра, 2019. — 358 с. : іл., портр. ; 21 см. — На паліт. та тит. арк.: mezzosoprano. — Вокал. фрагм. італ., нім., рос., англ., фр., ісп., угор., укр. — Бібліогр. в
кінці розд. — Бібліогр. наук.-метод. ст. Н. А. Суржиної: с. 348 (13 назв). — Імен.
покажч. (основний): с. 350. — 50 пр. — ISBN 978-966-981-134-9 (у паліт.). — [2019070 Н].
190. Теорія музики : (3-й курс) : навч. посіб. для студентів муз. коледжу зі
спец. 025 "Муз. мистецтво" / [уклад. Лютько Л. П.] ; Дніпропетров. акад. музики
ім. М. Глінки, Муз. коледж, ПЦК "Теорія музики". — Дніпро : Дніпропетров. акад.
музики ім. М. Глінки : Ліра , 2019. — 106 с. : табл. ; 29 см. — 50 пр. — ISBN 978-966981-142-4. — [2019-088 Н].
191. Технологія колективного музикування : метод. посіб. / [упоряд. Гумінська О. О. ; практ. доробки: Вавринюк О. Ю. та ін.]. — Рівне : РОІППО : Дятлик М. С.,
2019. — 60 с. : іл., табл. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 59—60 (25 назв). — 100 пр. —
ISBN 978-617-515-307-9. — [2019-166 Н].
192. Фурдуй Ю. В. Музичні прописи : [робочий зошит] : для дітей від 4 років.
[Ч. 1] / Фурдуй Ю. В. — Дніпро : Ліра, 2018. — 53 с. : іл. ; 30 см. — На обкл.: Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. — На обкл. авт. не зазначено. — 50 пр. —
ISBN 978-966-981-213-1. — ISBN 978-966-981-214-8. — [2019-157 Н].
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Гайдук В.
87, 106
Галабурда Н. Я.
41, 93
Галаган Р.
91
Галицкий Я.
176
Галичко М.
23
Галябарда С.
82
Гамаля В.
75
Гамільтон Д.
21
Гапоненко В.
35
Гапоненко М.
172
Гапонюк Л.
96
Гардель К.
159
Гармасій І.
86

Гарнер Е.
89
Гев М.
99
Гедіке О.
115
Гейдель Е.
100
Гембера Г.
33
Гендель Г. Ф.
72, 121
Гендель Ф.
21
Герасименко Л.
99
Герасименко О. В.
129,
132
Герасим'юк В.
96
Гергель О.
53
Герман П.
176
Гершвин А.
47
ГершвинДж.
47
Гершвін А.
21, 43
Гершвін Дж.
21, 43,
141, 145
Гете Й.
77
Гетьманець П.
23
Гилевич Н.
176
Гин В.
176
Гірський Б.
104
Главач В.
21
Гладков Г.
158
Гладышев В.
46
Глейзаров Н.
176
Глинка М.
176
Глібов Л.
35, 172
Глієр Р.
129, 135
Глінка М.
72, 104
Глух С. П.
115
Гнатишин А.
24, 30
Гнатович Т.
178
Гнатюк В. В.
104
Гнатюк Н.
42
Говорухіна Н. О.
72
Голд Е.
89
Голінатий П.
21
Голіцин С.
72
Головецький В.
79
Голодна У.
59
Голубейко Н. М.
52
Голубець М.
25
Голяш І.
104
Голяш С.
23
Гомоляка В.
47
Гончаренко І.
76
77

Горбач О.
146
Горда М.
174
Горик О.
172
Горлач Л.
43
Горова Л.
99
Горовець В.
135
Городецький В.
82
Горчинський А.
47
Горщар М.
81
Гоян Я.
95
Грабовський В.
44, 175
Грабовський П.
18
Грайко Г.
99
Гранадос Е.
141
Гранич Н.
55
Гребёнка Е.
176
Гребенников С.
176
Гребенюк В.
54
Гребенюк І.
82
Гречанінов О.
141
Гриб А.
82
Григоренко А.
65
Григорчук І. С.
96
Гринчук І.
146
Гринчук-Луценко Л.
83
Гринько В.
47, 76
Гришин О.
176
Гриштун А.
121
Грищук В.
76
Гріг Е.
30, 115,
129, 159
Грімм В.
137
Грімм Я.
137
Грін Б.
89
Грінвуд С.
43
Грубер Ф.
20, 29, 43
Грудін В.
149
Грудський О.
171
Гуаставіно К.
72
Губа М.
67
Губа С.
67
Губар М. Г.
38
Гулай Ю.
76
Гуменчук В.
91
Гумінська О. О.
191
Гумпердінк Е.
43
Гуно Ш.
21, 72
Гура Б.
47, 176
78

Гургула Р. І.
141
Гурилёв А.
176
Гурін С.
160
Гусак Б.
70
Густя В.
86
Гуцал Є.
50
Гушалевич І.
50
Гушоватий П.
21
Гущак В.
21
Гуэрчан А.
176
Данченко Н. О.
42
Данькевич К.
34
Данько В.
100
Дарморост Л.
91
Дебюссі К.
153
Дей Х.
184
Дельорейте Е.
176
Демиденко А.
126
Демків Б.
53, 82
Демчишин Р. П.
37
Демчишин С.
53
Дем'ян Г.
23
Денисюк Л.
28, 29
Денніс М.
89
Депре Ж.
26, 43
Дерев'янко Б.
21
Дернтл К.
43
Деряжний П.
75
Дженкінс К.
43
Джойк А.
176
Джон Е.
89
Джоплін С.
141
Джулай М.
91
Джэалили М.
84
Дзюба В.
42
Дзюба С. В.
55
Дзюба Т.
55
Дилецький М.
26
Димань Т. Ю. 56, 94, 95
Димитров Э.
176
Дичко Л. В.
133
Діброва Л.
171
Дігтярук Є.
82
Дідик М. І.
54
Дмитрук М.
172
Доан В.
43
Доброгорська Т.
84
Добронравов Н.
176

Довжик В.
173
Дога Е.
176
Долгих М.
173
Долгіх М. В.
173
Долик О.
162
Долчук Р. О.
18
Домань Т.
75
Домашенко Т. М.
75
Домбровська Л.
65
Домінчен К.
38
Доніцетті Г.
72
Донська В.
54
Дорофєєв О.
171
Доцко М.
99
Драган О.
177
Драч І.
85, 171
Дрейзин Е.
176
Дриз О.
158
Дружинович С.
81
Дубецька Л.
171
Дуб'єцька Л.
47
Дубицький М.
44
Дуброва Д.
42
Дубровін Я.
100
Дудин М.
176
Дудінський А.
104
Дунаевский И.
176
Дутчак В.
44
Душний А.
149
Дюбуа Т.
129
Дюссек Я.
170
Дюфе Г.
26
Еаспаров Ю.
89
Евгеньева Н.
84
Екєр Я.
147
Еліезер Б.
153
Ернст Г. В.
151
Еружков Г.
176
Есенин С.
176
Єдличка А.
74
Єльчанінов В.
50
Єфремов Л. О.
5
Жарковский Е.
176
Жданов А.
75
Жербін М.
72
Житкевич А.
162
Жук О.
41, 93
Жульєва Л.
167

Жупанин С.
104
Журавський А.
79
Жушнін54
Забіла В.
104
Забіла Н.
84
Завадович Р.
93
Заверуха С.
171
Заволгін В.
80
Зав'язець І.
174
Загаріна Х.
91
Загул Д.
51
Зажитько С. І.
152
Залізний В.
53, 82
Залуцький О. В.
174
Заремба С.
52
Заржицька Е.
107
Застеба О.
173
Застровский В.
176
Збарицький М.
55
Зборовська Я.
11
Зборовський П.
11
Збрик Б.
93
Зелена Р.
100
Зиско В.
97
Зільхер Ф.
160
Зінковська І.
54
Злотник О.
89, 91, 104
Зозуляк Є.
53, 82
Золотавська Н.
82
Зубарев Г.
176
Зубицька Н.
53
Зуєв О.
126
Зьола І.
82
Зязева Л. І.
143
Ибер Ж.
121
Иващенко Н.
58
Ивлев С.
83
Исаковский М.
176
Іваник Н. М.
19
Іваницький А.
9
Іванов Д.
100
Іванова Т.
59
Іванько О.
146
Іваськів Й.
96
Івасюк В.
47, 50,
119, 176
Івашкович Й.
87, 106
Ілляшенко В. М.
108

Ісакова І.
104
Ісакович С.
128
Іцков М.
100
Їжак І.
30
Кабалевский Д. 121, 159
Кабанов О.
55
Каблова Т. Б.
43
Казарин А. С.
158
Казимирська Л. А.
96
Казьо З.
82
Калініченко В.
80
Кальдар А.
72
Калюжна І.
59
Камінська М.
30
Камінський В.
30
Канарян А.
173
Канич А.
41, 93
Канич Г.
50
Капасова В.
55
Капельгородський П. 90
Капітан В.
76
Кара О.
82
Карабиць І.
104
Карась П.
104
Карманський П.
25
Кармінський М.
80
Карнаухова З.
46
Карпенко М.
33, 85
Карпенко О.
172
Карпович Є.
99
Карпович С.
99
Карташова Ж. Ю.
180
Картентер І.
89
Карюк Р.
75
Кар'ян Н.
95
Катичева М.
91
Кауфман Л.
74
Качан А.
94, 95
Каччіні Д.
30, 128
Квінт Л.
153
Квітна Р.
38
Квітнева К.
170
Квітневий В.
33
Кдирова І. О.
88, 89
Керецман М.
87, 106
Керн Дж.
89, 100
Кернер І.
52
Кибальчич Н.
51

Кикіньова Л. М.
97
Киплинг Р.
176
Кириліна І. 47, 50, 80, 104
Кир'ян Н.
93
Китастий Г.
30
Кишакевич Й.
24
Ківа Ю.
100
Кімур Ю.
89
Кінг П.
89
Кінзікеєва А.
99
Кіплішг Р.
137
Кіхта В.
47, 80
Клебанов Д. Л.
181
Клеманті М.
129
Кленко В.
172
Клочурак В.
86
Клюнтер В.
81
КнязенкоКоломієць О.
38
Кобаль В.
86, 106
Коб'юк Ю.
44
Ковалёва И.
84
Ковалевский А. В.
183
Коваль О.
93
Ковальчук В.
172
Ковальчук Н.
93
Ковальчук Т.
6
Ковтун І.
80
Ковтюх Л. М.
135, 136
Когут К.
11
Когуч Н.
98
Кодай З.
21
Кожевников А.
21
Козак В.
95
Козак Є.
30, 80
Козак І.
86
Козакова Р.
76
Козаренко О.
20
Козицький П.
80
Козій Т.
21
Козін В. В.
151
Козлітін Д.
173
Козловська Г.
41
Козубаш О. О.
98
Козубаш У.
98
Козубовський М.
91
Козяк Г.
99
Колесник О. А.
129
79

Колесникова-Вольф Г. 96
Колесса М.
25, 146
Колесса Ф.
30
Колмановский Э.
176
Колодій І.
80
Колодуб Ж.
129, 136
Коломієць А.
47, 79
Коломієць В.
34, 76
Коломієць Т.
95, 173
Колтуцкая И.
40
Коляда А. В.
57
Комаровский А.
167
Комітас (Согомон
Кеворк)
153
Коник М.
43, 174
Кониський О. 21, 23, 24,
43, 50, 84, 91
Конопницька М.
171
Конощенко В.
38
Копенков О.
160
Коптєва А.
173
Корба В.
74
Корбутик О.
44
Кордонська Н.
39
Корейчук М.
80
Корнеюк Л.
44
Корнійчук В.
34
Корольова Т. В.
137
Коростылёв В.
176
Корчинський Ю.
47
Корчма Л.
84
Кос-Анатольский А. 121
Кос-Анатольський А. 21,
30, 43, 44, 50,
80, 149, 176
Косенко В.
43, 52, 80
Косович М.
172
Костенко Л.
42, 86,
93, 173
Костецький М.
50
Костін О.
136
Котляр М.
83
Кох О.
98
Кочерженко В.
173
Коччітте Р.
89
Кошиць О.
24, 43, 91
Кравченко Є.
173
Кравчук В.
53
80

Крейн А.
115
Крейслер Ф.
121
Кривенький С.
172
Крижанівський Д. 43, 104
Крижанівський О.
75
Крижанівський С.
47
Криштальська О.
172
Крищенко В. 38, 78, 82,
91, 162, 170
Кропивницький В. І.
76
Кропивницький М.
52
Кропин Н.
58
Кросбі Ф.
43
Крупа Л.
53
Крушельницький Т.
23
Крылатов Е.
158
Крылов С.
158
Крюков В.
115
Кудрик Б.
25
Кузнецов В.
176
Кузнєцов В.
82
Кузьменков В.
96
Куксань В.
78
Кукурудза Т.
44
Кулау Ф.
129
Кунтій О.
99
Купревич В.
141
Купчинський Р.
23, 25,
34, 37, 50
Курбатов С.
84
Курдидик А.
49
Курінний О. В.
127
Курінський В.
47
Куркова З.
47
Куровський В.
38
Куртыс Д.
176
Куртыс Э.
176
Куса Ю.
6
Кутень І.
38
Кутик Н.
80
Кутник А.
84
Кухта О. І.
58
Кучерява З.
58
Кушнарьов А.
100
Кушнарьов О.
173
Кушнирук М.
83
Кушнірук О.
31
Кюи Ц.
121

Кюї Ц.
21
Кюсс М.
176
Лабнюк Н.
81
Лагута М. В.
138
Ладижець В.
98
Ладика І.
87
Ладна О.
96
Лазарко М.
42
Ландіні Ф.
26
Лапа М.
78
Лассо О.
26, 43
Ластовецький М.
21
Лаферм'єр Ф.
52
Левада Ю.
78
Левандовська Л.
82
Левандовський Ю.
82
Левицький М.
53
Левицький О.
33
Левін С.
100
Лей Ф.
89
Ленон Дж.
119
Ленская Л.
46
Лео Л.
80
Леонтович М.
24, 25,
43, 128
Леонтьєв С.
109
Лепин А.
176
Лепкий Б. 23, 25, 34, 162
Лепкий Л. 23, 25, 34, 35
Лесничая Г. А.
59
Леськів О.
34
Лефшин В.
176
Лещук Є.
50, 162
Лещук С.
34, 41
Лизогуб О.
146
Лиса Г.
44
Лисенко М.
21, 23, 24,
43, 47, 52, 74, 91, 162
Листов К.
176
Лисько З.
25
Лисянский М.
176
Литвин С.
18, 86
Литвиненко М.
75
Лігашевська В.
99
Ліфарчук В.
35
Лобко В.
47
Ловланд Р.
89
Лоза А.
46

Локтєв В.
128
Лонланд Р.
119
Лопатинський Я.
18
Лотоцький А.
25
Лотті А.
74
Лубянська І.
79
Луговський А.
42
Луканюк Б. С.
3, 4
Луків М.
42
Лукіна Л.
77, 110
Лук'яненко В.
46
Лук'янчук Н.
96
Луценко Д.
18, 34, 47,
53, 78
Лушніков В.
128
Львов О.
30
Льойтра П.
55
Льюіс М.
89
Любарська Л.
41, 53,
82, 93
Любимова А.
6
Любомська В.
68
Любченко А.
173
Людкевич С.
25, 52, 80
Люллі Ж.-Б.
153
Лютий Г.
84
Лютько Л. П.
190
Лядов А.
141
Лятошинський Б. 52, 74,
80
Ляшенко Г. І.
116,
155, 156
Мазур І.
171
Мазур Я.
33
Мазурак М.
170
Май Н.
104
Майборода П. 47, 50, 176
МайденбергТодорова К. І.
139
Майкапар С.
141
Майструк М.
51
Макар О.
50
Макарова І.
172
Маккартні П.
43, 119
Маковей О.
49
Максименко Є.
75
МаксимишинКорабель О.
86

Максимов М.
Малецький Л.
Малиновський А.
Малихівський М.
Малишко А.

176
79
79
33
47, 50,
80, 176
Малов В.
96
Мальований В.
18
Мандзик І.
50
Маник В. Ю.
140
Манфроче Н.
74
Маринчук Л.
96
Марсик В.
50
Мартинюк В. М. 113, 161
Мартіні Дж.
26
Мартіну Б.
141, 153
Мартыненко В.
40
Марченко А.
23
Марченко Л.
100
Марченко О. О.
78
МарченкоВасильева О. А.
60
Марчук С.
40
Маршак С.
80
Марштупа Ю.
171
Массон Г.
153
Масуда Т.
89
Матвієнко В.
50, 58
Матвіїв-Мельник М.
37
Матвійчук А.
33
Матій П. П.
61, 87
Матусовский М.
176
Матюк В.
50
Махотін С.
76
Мацько В.
171
Мачавариани А.
121
Мегюль Є.
129
Мезенцева Т.
76
Мейтус Ю.
47
Меланич В.
70
Мельник В.
47, 79
Мельник Л.
75
Мельник М.
80
Мельничук Б. Д. 41, 47,
53, 79, 82
Мендельсон Ф.
43
Менкен А.
89
Меріш М.
100

Метнер М.
115
Мигуля В.
176
Милай Г.
54
Милян М.
96
Мироненко В.
42
Миськів І.
128
Михайлевич А.
172
Михайлов В.
176
Михаськова М.
171
Мишанич М.
3, 4
Мишковський М.
129
Мілевич Л.
81
Мілєєв І.
91
Міллер Г.
89, 100
Мілюкова І. В.
182
Мінков М.
100
Мірроу Дж.
89
Місько К.
173
Місюра О.
81
Міхалевський В.
171
Міцкевич А.
72
Міщенко М.
79
Млака Д.
43
Мозговий М.
126
Мозгових М.
83
Мокроусов Б.
176
Мокроусова О.
81
Молчко У.
51
Монетті С.
89
Монк Т.
89
Монти В.
176
Монюшко С.
134
Мор Й.
43
Мордань В.
47
Мороз О.
93
Морозовський Р.
86
Москвичева М.
70
Мостович О.
83
Моцарт В. А.
80, 115,
158, 159
Мулык О.
83
Мурза А.
164
Мурза Л.
163
Мусоргский М.
121
Мутанов Г.
55
Мюллер В.
43
Мюллер К.
43
Мясков К.
80
81

М'ястківський А.
38, 43
Навродський А.
104
Навроцький А.
47
Назарак Ю.
25
Назарук Є.
81
Назар-Шевчук Л.
132
Найда В.
171
Найда Ю. М.
171
Найдовская И.
46
Наріжна М.
78
Невский В.
84, 107
Недосекова Н.
40
Некрасов О.
47
Некрасова Л.
46, 84
Непомнющая С.
59
Непомняща Л.
65
Нехода І.
99
Нечитайло В.
74
Нижанківський Н.
25
Нижанківський О.
49
Нили Б.
183
Нікітін С. А.
117
Нікіфорук А.
149
Ніколо
35
Новак В.
61
Новиков А.
176
Новицький О.
33, 50
Новіков М.
100
Новосьолова Г. О.
150
Ноздровський А.
103
Нош К.
89
Нудик Я.
170
Оберюхтін М.
149
Обухович М.
41
Обшанський В.
171
Обшарська Р.
93
Овчарова С.
161
Огінський М.
134, 176
Огонь О. О.
100
Огороднікова Г.
79
Олевська О.
96
Олейник В.
83
Олейніков М.
127
Олейнікова А.
47
Олексієнко М.
54
Олесь О.
35, 47, 52,
80, 85, 90
Олешко О. С.
182
82

Оливейра Л.
176
Олійник Б.
47
Омельчук Л.
96
Омріяна-Бай Н.
53
Орел С. С.
112, 126
Орлов В.
100
Осадчук П.
104
Осецький Й.
171
Осєєв В.
76
Остапенко Г.
54
Остапенко Н.
79, 83
Островский А.
158, 176
Островский С.
176
Островський В.
47
Отлетов А.
84
Ош Ю.
70
Ошанин Л.
176
Павленко М.
33
Павленко Т.
75
Павленко Ю. М. 166-67
Павлик І.
146
Павлик Н.
38
Павлик О.
90
Павличко Д.
18, 30, 47,
50, 78, 80, 176
Павлів Я.
112
Павлов М.
72
Павловська Л.
79
Павловський М.
76
Павлюк Я.
171
Павуляк Я.
53
Паганини Н.
176
Падеревський І. Я.
142
Пазуляк Я.
82
Палестрина Дж.
21, 26
Паливода С.
84
Пальчинскайте В.
100
Панасюк П.
82
Пантов Ф.
78
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ПОКАЖЧИК НАЗВ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ
А вже весна
А думки, неначе тучі
А з-під гірки все туман
86

47
86
65

А кохання — не сніг
А кругом яблунь — коні
А ми кохаймося

81
103
39

А ми молодії стрільці січовії
49
А над Дністром розквітла сон-трава 39
А нам шептали волны
60
А риба клює
78
А серце співає
42
А ти у мене одна
78
А той любий Григорій
35
А тумани пливуть
82
А хто вас навчив
54
А хто любить губи
18
А хто хоче воювати
23
А хто хоче Гандзю знати
18
А цыган идет
176
А що мені, мамо
84
А я знову весну чекаю
86
А я тебе, як сонечко, люблю
86
А я щира українка
93
А ясен місяць у вікні
39
Аватар
43
Аве Марія
89
Айстри
51, 172
Алилуйя
24, 30, 80, 172
Алкоголік
78
Альма-матер
39
Ангели в тихих полях
96
Ангельські очі
93
Ангелы, храните любовь
60
Андрійкова колискова
106
Анемона
39
Аномалия
60
Антифора
24
Арієта Тараса
79
Арія
21
Арія-вокаліз
89
Арлекино
176
Артек — республіка життя
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Ах, любовь моя первая
40
Ах, осень, осень
40
Ах, розы красные
60
Ах, эта грешная любовь
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Бабине літо
41
Бабусі
81
Бабуся
92
Бабуся і пірат
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Бабуся-черепаха
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Бажаю вам, діти
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Балада про боротьбу
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Балада про відьму та екстаз
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Балада про дві скрипки
Балада про диких лебедів
Балада про діда
Балада про долю
Балада про думу
Балада про жабу
Балада про ліжко
Балада про мальви
Балада про мову
Балада про музу
Балада про осінь
Балада про русалку
Балада про супермена
Балада про яйця
Баллада о книгах
Батьки
Батьки мої
Батьківська земле моя
Батьківська хата
Батьківський дім
Батьківський край
Батьківський поріг
Батьківщино-сонечко
Батькова криниця
Батькова наука
Батькова хата
Батьку, не сумуй
Бачу Бога кожен день
Баю-баюшки-баю
Бедный конь в поле пал
Без рідної буди
Без тебе
Без тебе і з тобою
Без тебе, неборе
Беззащитная
Беззубе левеня
Безумный двадцать первый век
Белый танец
Береги
Береги долі
Берегите мам своих
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Берёзовый сок
Берізка
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Біжать стежини

50
60
55
55
85
55
55
47
55
55
55
55
55
55
55
78
91
78
172
60
171
61
102
39, 60
87
172
55
91
158
72
23
61
53
61
70
105
60
176
42
81
60
50
176
85
68
79
25
99
87

Біла квітка
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Біла пташка прилетіла
92
Біла хата в саду
38
Білий вальс
42
Білий халат
39
Білі акації
53
Білі ангели
55
Білі лілії
42
Білі ночі в Одесі
94
Білі черемхи
45
Білосніжка
60
Білочка
92
Біля коханої
77
Біля рідного дому
45
Біля річки, біля броду
59
Благаю тебе, синку мій
87, 106
Благословен
172
Благословен, хто йде в ім'я Господнє 24
Благословення
82
Благослови
172
Благослови душе моя, Господа
80
Благословляйте верную любовь
46
Близько півночі
89
Блуберрі Кілл
89
Блудні діти
41
Бо війна війною
25
Бог великий
96
Бог не забуває
96
Бог Предвічний
20, 91
Бог чекає слави із твого серденька
96
Бога прославляю
96
Богдане-батьку
171
Богородице діво
30, 80
Боже великий єдиний 21, 23, 24, 43, 91
Боже, вислухай благання
66
Боже, врятуй Україну
49
Боже Різдво
103
Боже, яка земля прекрасна
100
Бойківська краса
53
Болить моя голівонька
74
Боровик
96
Борода
78
Брати Клички — це шлях
до перемоги
82
Бувай ми здорова
18
Бувайте здорові
176
Будем козаками
101
Будь рядом со мной
60
88

Будьмо
Букварик
Букет запашних чорнобривців
Букет конвалії
Буковино моя мила
Була колись дівчина
Було ночі мало
Бывает в жизни ураган
Был полдень, полный хрупкой
тишины
В батьківськім краю
В Вифлеємі новина
В Вифлеємі радість стала
В глубокій долині
В дарунок лишаю тобі я рядки
В день рожденья
В душі моїй душа Карпат
В єдинстві сила
В Зеленім ліску
В землянке
В кінці греблі шумлять верби
В лісі є зелена хата
В майский день
В мене мати одна
В нашій церкві нині свято
В нічці
В новім граді, Вифлеємі
В осінню ніч
В полі-полі плужок ходить
В путь
В Різдвяну ніч
В світ Спаситель народивсь
В твою любов
В тиші вечірній
В ту ніч святу, ніч Різдва
В тумані кохання
В Україні — калита
В Україну
В царствии Твоем
В цьому домі, як у раю
Валенки
Вальс для волинянки
Вареники кручені
Вдалині синіє море
Вдаряй мечем
Велика ектенія
Велика радість
Великдень

42
171
67
61
174
35, 38
82
64
55
33
20, 35
35
18
77
176
87
60
35
176
34, 74
80
83
45
96
77
35
173
47
176
96
29
171
91
29
89
103
78
171
35
176
45
38
65
25
172
28
60, 82

Великі Гаї в Австралії
45
Величальна Києво-Святошинському
району
75
Величальна Україні
172
Величний дім
100
Вербина
33
Вербиченька
48
Вербовая дощечка
84
Верни мені, доле, дорогу мою
45
Вернись
59
Вернись в Соренто
176
Вернись росою
53
Вернулся я на родину
176
Верховина
53
Верховинка
76
Весела пісенька
98
Веселі ноти
98
Веселка
95, 96
Веселкова
104
Веселковий рідний краю
86
Весенняя венчальная
40
Весільне танго
171
Весільний вальс
42
Весна
43, 79, 84, 100, 102, 171
Весна воскресіння
96
Весна на обеліску
172
Веснівка
50
Весно, моя нене
47
Весняна звістка
100
Весняна пісня
94
Весняне сонечко збудилось
96
Весняний дощик
95
Весняний хоровод
54
Весняні морози
53
Весняні ночі
82
Веснянка
42, 47, 76, 80, 90, 104
Веснянки
106
Вечер на рейде
176
Вечері Твоєї тайної
30
Вечерний час
70
Вечір
43, 171
Вечір дихає спокоєм
96
Вечірній дзвін
49
Вечірня година
56, 172
Вечірня зоря
100
Вечірня зоря
43
Вечірня пісня
52
Вже весна воскресла, трави зеленіють 23

Вже вечір вечоріє
23, 49
Вже відпалав духмяний май
53
Вже досить мук
23
Вже заснуло сонечко
96
Вже минула метелиця
81
Вже Петрівочка минається
65
Вже сонечко прийшло
106
Взгляд грустит
57
Взяв би я бандуру
176
Ви жертвою в бою нерівнім лягли
49
Ви хлопці, молодці
23
Ви, що в Хреста хрестилися
24
Видно шляхи полтавськії
74
Виїзд на війну
30
Вийшли в поле косарі
84
Вимуштрувана ідилія
77
Винко, винко, винко червене
174
Вип'єм по чарчині
54
Випускники
76
Випускниця
42
Виртуальная любовь
60
Вислав Сталін свої діти
23
Вислухай нас, Господи небесний
87
Високе село
87
Вифлеємське словослів'я
28
Вишеньки
172
Вишивала дівчина сорочку
47
Вишиванка
42, 48, 50, 162, 170
Вишнева заметіль
53
Вишневий зорепад
69
Вишневий сад
54
Вишні цвітуть
45
Вишнівчаночка-полтавка
75
Вишні-черешні розвиваються
43
Вишня
83, 101
Вишня білая
42
Віват талант
69
Від долі не втечеш
41
Від Києва до Лубен
176
Від тихого Дону до верхів Карпат
23
Від цвіту до плоду
75
Відгадайте, хто вона?
102
Віддавала мати дочку
174
Віддзеркалення кохання
77
Віденський бал
82
Відкриваючи душу, я мовчати учусь 79
Відкрий синку, вічка
106
Відлуння кохання
39
89

Відцвіли черешні
Відцвіли, відгули, відболіли
Вікторія
Вінок різдвяних пісень
Віночок для Вкраїни
Віньківці мої
Віньковеччина
Вірую
Вітаємо вас, мами
Вітання матусі
Вітре, чому завиваєш?
Вітри — мов прощення
Вічная пам'ять
Вічний вогонь
Вічно живі
Віють вітри
Віють вітри, віють, повівають
Во Вифлеємі зоря сіяє
Вовчок-дивачок
Вогняна пустеля
Воднодень
Водограй
Возвращайся
Возращение любви
Воїн і друг
Войовничий півник
Волинська серенада
Волинь моя — кохана сторона
Волошка
Волошки
Волошкове танго
Волшебник
Восемнадцать лет
Воскресіння весни
Воспоминание
Восьме березня
Впали дві зірниці
Вперед, соколи
Вперше в перший клас
Вповито снігом гори
Все відносне в цьому світі
Все гаразд
Все затихло опівночі
Все мить
Все творіння славить Бога
Все, що я прошу у тебе
Всі мої "завтра"
Всім серцем Господа любіть
90

59
53
83
28
93
39
39
172
171
54
79
55
172
86
171
49, 173
23
35
106
89
55
176
40
61
79
94
172
81
103
42
39
60
176
55
57, 70
60
47
93
106
92
55
89
35
77
96
89
89
172

Вставай, не спи!
Вставаймо, вставаймо
Встала весна
Встала весна
Всьому вінець
Втім, білявко-вишенько
Втрачене руно
Вулиця дитинства
Вулички, провулочки Житомира
Вчителька
Вчителько улюблена моя
Вчительський вальс
Вы иной раз мальчишка
Вы шумите, берёзы
В'яне, сохне рута-м'ята
Гаї шумлять
Гай зелененький
Гайдамацька пісня
Галичанка
Гандзя
Гарна калина, що у садочку
Гарна Україна
Гарний і негарний хлопчик
Гарно з пісенькою жити
Где мне взять такую песню
Гей, ви квіти
Гей, видно село
Гей, гей! Із-за гори військо наступає
Гей, готуйте хлопці зброю
Гей, готуйтесь, партизани
Гей же до бою, браття, за волю
Гей же до зброї
Гей, піду я в ті зелені гори
Гей повстанці українські
Гей, Січ іде
Гей соколи
Гей, степами
Гей, там на горі
Гей, там у Вільхівці
Гей, там, у полі
Гей, хлопці, в коло
Гей-гу, гей-га — таке-то в нас життя
Ген зліта з великої любові
Герої не вмирають
Геть вороги з України
Гетьте, думи, хмари осінні
Гимн Артеку
Гимн коша

35
23
173
80
61
81
77
53
83
60
174
171
70
176
38
37
171
86
45
176
35
54
106
84
176
98
25
23
23
23
49
23
18
23
35
38
23
23
25
25
23
23
79
75
23
66
58
25

Гимн музыкальных настройщиков
83
Гимн Ялте
58
Гимн-посвящение школе балета
64
Гитара старая
57
Гитара, пой
57
Гімн "Просвіти"
49
Гімн ВАТ "Житомиробленерго"
83
Гімн випускників НВК
76
Гімн волочиського НВК
76
Гімн ДМШ № 3
84
Гімн Житомирського національного
агроекологічного університету
83
Гімн захисникам природи
87
Гімн місяцю
52
Гімн Національному університету
"Острозька академія"
83
Гімн пісні
65
Гімн Просвіті
37
Гімн професійного ліцею
76
Гімн України
91
Гімн українській мові
91
Гірке щастя
61
Гірський струмочок
48
Гойдалка біля Дунаю
94
Гойдалочка
42
Голод
53
Голодомор
37
Голубоглазая луна
40
Голубонько-дівчинонько моя
18
Гори, гори моя звезда
176
Горит заветная звезда
61
Горить моє серце
18, 21
Горішки
39
Горобчикова пісенька
106
Горюшко
70
Горять свічки
82
Господу хвала
96
Господь єдиний є для всіх
172
Господь творіння — мій отець
28
Готуй мені збрую
25
Грай, моя бандуро, грай
90
Грай, скрипалю
41
Грають сурми, грають
23
Грибочки
39
Гріє сонечко
99
Гроза
21
Група схід
25
Грусть
70

Гусенятко в спориші
103
Гуцулка
77
Гуцулка Ксеня
126
Да поведай ему, солнце красное
60
Давай поїдемо туди
55
Давня весна
56
Давня пастораль
42
Дай, Господи, мне сил
60
Дала-с мене моя мати
18
Далека пісня
42
Дарунок
45
Два береги в ріки
92
Два вокалізи
89
Два кольори
176
Два коники
76
Два півники
54
Два сердца бьётся в унисон
60
Дванадцята година
66
Две бабушки
59
Дві грані
77
Дві подружки-цокотушки
80
Двійники
55
Двое
57
Де високі гори
87, 106
Де згода в сімействі
91
Де Кашшай побачив світ
87
Де Кіблярм — там батяри
87
Де молитва солов'я
87
Де ня мамка народила
61
Де ся моя жура діє
61
Де ся родив русин?
87
Де твоє серці
89
Де хата дитинства
87
Девочка из северных широт
64
Делать нужно всем добро
60
День минає уже
91
День народження
44, 48, 53
День починається
42
Державний гімн України
104
Деруни
39
Десь-Колись
89
Джаз
100
Джерельце
101
Джо Білл
100
Дзвін
70
Дзвінки-дзвіночки
98
Дзвоники різдвяні
96
Дзвонить вечір росами
45
91

Дзвонить осінь школярам
Диваки
Дивлюсь я на небо
Дивлюсь я на яснії зорі
Дивний їжачок
Дивний хлопчик народився
Дивний чоловік
Дивні п'ять чуттів
Диво-ружа
Дивосвіт
Дивоцвіт кохання
Дика рожа
Дикая роза
Дим
Диптих "Ранок"
Дитинства вітри
Дитинства світ
Дитинство
Дитя дане нам
Дитяча молитва
Діаманти Івана Хланти
Діброво зелена
Діва народила
Дівочий сміх
Дівочий сон
Дівчина у вишиванці
Дівчина-зима
Дідова люлька
Дійде час, прийде тая година
Діти землі
Діти України
Діточки і квіточки
Для розлуки є зустріч
Дні пролетіли, дні журавлині
До берізки піду я зранку
До Вифлеєму усі спішіть
До літньої тебе рівняти днини?
До моєї гітари
До неба
До ненчиної хати
До рідного краю
До своїх пригортаю грудей
До Тебе лину я душею
До тебе, Україно
До Трускавця
До України
До українців
До школи
92

94
173
176
53
102
29
171
77
87
86
74
172
57
89, 100
84
42
93
92
29
172
87
21
28
82
18
60
92
106
66
93
82
106
70
45
92
28
71
52
77
54
30
61
172
56, 93
55
81
174
93

Добридень, мамо!
41, 82
Добрий вечір
104
Добрий день, людям на землі
98
Добродійка цибулиха
86
Доброта
53
Добрым людям
60
Дожди
70
Дозволь себе спасти
77
Доки буде Верховина
87
Доктор
60
Доле моя, доле
66
Долу селом тече потук
61
Доля
31, 75
Доля моя
53
Домовичок
105
Донецький аеропорт
77
Доню, донечко
47
Доню-донечко
79
Дорога
53, 82
Дорога до Бога
162
Дорога до краю
45
Дорога до неба
170
Дорога до села
45
Дорога до щастя
67
Дорога додому
42
Дорога к тебе
60
Досвітні вогні
79
Достойно
24
Достойно есть
80
Достойно є
172
Доченька моя
171
Дощ говорить, що ти мене любиш
76
Дощ із карими очима
55
Дощик
54, 81, 92, 102
Дощик-накрапайчик
102
Дощі плачуть уночі...
42
Дрімає калина
49
Дрозды
176
Другий антифон
24
Друзьям
57
Дуже радісно сьогодні
96
Дума про Берестечко
172
Дума про долю
172
Думи мої
31
Думи мої, думи мої, ви мої єдині
35
Думки
79
Духмяний хлібчик на столі
96
Душа — мов скрипка
55

Душа поета
68
Душа, мов скрипка
55
Душа-надія
53
Душе моя
30
Дятел
92
Едельвейс
89
Ей, зелені кафлі, біла пец
174
Екатерина
60
Ексадус
89
Ектенія за оголошених
172
Елегія печалі
61
Ельфійська пісня
89
Емануїл
28
Емануїл, миру князь
29
Епізод
55
Если любишь
83
Є багато мам на світі
90
Єдин Свят
24, 172
Єдина Україна
82
Єдинородний
172
Єдинородний сине
26, 30
Єднаймось, брати-галичани
23
Жайворонок
93
Жала Гануся шовкову траву
20
Жартівлива
39
Женці
162
Женщина-лето
70
Жива душа Тараса
68
Живет моя отрада
176
Живи Україно, свобідним життям
23
Живи, Україно, у віках
46
Жизнь
57
Жизнь моя
61
Жизнь прожить — не поле перейти
59
Жити так
77
Житомир
83
Житомир — це пісня
83
Житомирська привітальна
83
Житомирська юна мадонна
83
Житье у нас — и умирать не надо
72
Жінка-осінь
38
Жовті Води славне місто
54
Жовто-блакитний стяг
49
Жоржини
42, 47, 61, 82
Журавель
80
Журавка
126
Журавлики
96
Журавлики-журавлі
84

Журавлина печаль
82
Журавлині заручини
87
Журавлі
25, 82
З вірою в серці
81
З далекого краю
41, 47
З Ісусом в сердечку
96
З танцем щодня
173
З тої гори високої
18
За байраком байрак
172
За волю стань, народе мій
33
За всё благодарю
57
За все, Всевишній, дякую тобі
53, 82
За дібровою місяць
173
За Києвом під Крутами
49
За крутими берегами
85
За минулими роками
61
За нашою слободою
43
За рекой туман
40
За рідний край
25
За твої, дівчино
25
За тобой я, как за каменной стеной
60
За туманами сивими
42
За Україну
49, 82
За Україну молиться Кобзар
75
Забудь мене
35
Забудь мене, моя матусе
49
Завжди зі мною
89
Завірюха
100, 101
Завітайте
60
Завтра будет поздно
59
Загадкова осінь
102
Загадочный мир
60
Заграви блеском
23
Загублений черевик
80
Задощило літо
42
Задрімали хвилі
43
Задушевна, ніжна, милостива
45
Зажурилась бідная удівонька
18
Зажурились галичанки
25, 50
Зайчикові друзі
106
Заквітчали дівчатонька
25, 34
Заколдуй, зачаруй
57
Закружляла осінь лист останній
70
Закувала зозуленька
43, 80
Замах дощихи
55
Замёрзший сад
57
Занадився журавель
162
Запам'ятаймо цей день
81
93

Запасная душа
Заплакані карії очі
Заплетем вінки
Запорожці
Запорозька похідна
Запорука щастя
Запроси мене на вальс
Запроси мене у сни
Заречное — любимое село
Засівалки
Засмутилось кошеня
Заснули мальви коло тину
Заспів
Заспівай мені, мамо
Заспівайте разом з нами
Заспівала пташка
Застольная
Засумуй, трембіто
Засяяла зірка
Затанцуй меня, метель
Затанцюймо, козаченьки
Заупокійна ектенія
Захід сонця
Зацілую тебе вітрами
Зачарована
Зачаруй мене
Зачем тебя я, милый мой, узнала
Зачепився місяць за дзвіницю
Зашуми, Дніпро
Зашуміла ліщинонька
Защебетала та й ластівонька
Збруч
Збручеві сни
Збудись, могутня Україно
Збудись, Україно, повстань
Збудіться люди
Звідки в тебе чудні губи?
Згадай же, Оксаночко...
Згадай, згадай, моя матусю...
Згадка щастя
Згадую
Зголосився комар до повстанців
Здесь моё начало
Здесь побывают все
Здрастуй, свято Воскресіння
Здрастуйте, рідні!
Зелен клен
Зелена неділя
94

55
66
65
82
18
87
92
50
59
92
80
103
77
42, 92
87
39
46
25, 50
96
40
48
172
80
41
42
81
176
55
34
74
47
93
53
23
23
29
85
68
66
50
90
23
61
57
96
55
47
47

Зелена скрипочка
103
Зеленая карета
158
Зелене слоненя
80, 104
Зелений гай, пахуче поле
18
Зелений замок
55
Зеленіють трави, дощиком помиті
96
Земле моя
82
Землю виорюють гранати
49
Земля вербово-калинова
65
Земной мой долг
69
Зерна радості посій
87
Зима
46, 70
Зима зовёт
60
Зима — така маленька, мов японка
55
Зима щедрує по дворах
94
Зима-розлучниця
82
Зимняя сказка
158
Зимова казка
102
Зимовий вальс
53
Зимові свята
82
Зимонька біленька
102
Зимонько, зимонько
171
Зів'ялі квіти відійшли
49
Зійшла зоря
65, 172
Зірвалася хуртовина
23
Зірка Вифлеєму
96
Зірка он яка горить
96
Зірки над Алабамою
89
Зіронька
172
Зіронька моя
42
Зіронько яскрава
96
Знаю
87
Знаю Ісуса
96
Знаю, нічко, знаю
82
Знову
89
Знову осінь
50
Зозуленька
171
Золота зіронька
104
Золотиста стежечка
56
Золоті еполети
55
Золотые огоньки
176
Зориночка
78
Зорі
54, 100
Зорі надії
42
Зоря надії
67
Зоряна магія
79
Зоряна ніч
50
Зоряне небо
100

Зробіть му місце
24
Зродились ми великої години
23, 49
Зупинись
53
Зупинити час
73
Зустрінемось
77
Зустріч
42, 83
Зустрічай, Білорусь
64
И жизнь прошла, и смерти
не осталось
55
И хочется, и колется
55
Играй, оркестр духовой
83
Из слов кружева
84
Имя твое
70
Институтская подруга
39
Исторический романс
55
І багата я, і вродлива я
35
І в тих очах навіки потонуть
61
І всіх, і все
172
І знову заграли сталевії сурми
23
І колядками озвалось
81
І красна, і ясна
84
І молилася я
50
І прийде в Україну Чорновіл
33
І снилося...
25
І широкую долину
18
Іванчику-Білоданчику
47
Іде весна
87, 90, 102
Іде Шевченко по Вкраїні
83
Іду на коляди
87
Ідуть дощі
79
Із гір Карпат лунає пісня волі
23
Із далекого краю
96
Із суботи на неділю
18
Із-за гори високої
25
Ілюзія неба
84
Ірчик
25
Ісполла
24
Ісус, о що за дивне дитя
29
Ісусе, сину Божий, помилуй нас
99
Ішла Божа Мати
172
Ішли ми до бою темними лісами
23
Ішло дівча лучками
171
Ішов козак з Дону
35
Ішов ледар косити
106
Їжак-татко
170
Їжачок
60
Їхав стрілець
25
Їхали козаченьки
35

Їхали повстанці з поля
23
Йде весна-весняночка
96
Йде до нас весна
92
Йде до нас Новий рік
102
Йде січове військо
25, 34
Йде Тарас до школи
103
Йду, їду я
18
Йшли корови із діброви
99
Йшли селом партизани
170
Йшли стрільці до бою
49
К ней
72
Кажуть люди, що щаслива
18
Казала дівчина
25
Казковий сад
105
Как ангел, уснул часовой
55
Как мать убили
72
Как мне грустно без тебя
59
Как не хватает мне тебя
70
Каким ты был
176
Калина
54, 59, 61, 100
Калина в житті
50
Калина дозріє — додому вернусь
75
Калина зажурилася
55
Калина, мамина калина
59
Калина червона
82
Калинка
176
Калинова Вкраїна моя
39
Калинова сопілочка
39
Калинове щастя
78
Калинові кетяги
83
Калинонька
84, 174
Кам'янець — краси вінець
74
Капелюшок
102
Карибська Різдвяна пісня
29
Карнавал
54
Кароокі чорнобривці
101
Карпатський романс
175
Катерина
68
Катюша
176
Качур молодий
35
Каштани цвітуть
42
Каштаноцвіт — каштанопад
75
Квінта тебе
77
Квіти кохання
45
Квіти твоїх почуттів
53
Квітковий рай
69
Квітують мальви
69
Кед-єм ішов од свой мілой
18
95

Кед-єм ішов през тот лес
18
Кедь ми прийшла карта
37
Київ
171
Кізочка і Лізочка
106
Кіт Томік
98
Кладочка
25, 85
Класним керівникам
171
Клён опавший снова
61
Клён ты мой опавший
176
Кленовий вогонь
50
Кленові листочки
92
Кличе пісня в село
53
Клубника ароматная
60
Княгиня Ольга
83
Коби мені зранку
18
Коби скорше з гір Карпатських
25
Ковзани
64
Когда забудешь ты меня
70
Когда зимний вечер
158
Когда я о тебе мечтала
57
Козак від'їжджає в далеку дорогу
66
Козак коня напував
18
Козакам
54
Козаків немало за Вкраїну впало
35
Козацька звитяга
82
Козацька лірична
78
Козацька похідна
54
Козацька прощальна
83
Козацький марш
53
Козацькому роду нема переводу
104
Козачата
101
Коли б ти нічко, швидше минала
41
Коли б то ти могла
52
Коли ви вмирали
34
Коли заснули сині гори
50
Коли калина розцвіла
35
Коли ми у парі
83
Коли перший раз Господь прийшов 29
Коли співають українці
84
Коли ти поруч
45
Коли я відійду
87
Коли я хочу, щоб мене любили
99
Колисанка
171
Колиска моєї долі
83
Колискова
50, 70, 80, 89,
98, 105, 162
Колискова для Ісуса
28, 96
Колискова для коханої
42
96

Колискова для мами
Колискова для Тані
Колискова русину
Колискова хлібів
Колись були ви, мамо, молодою
Колись, дівчино мила
Коло гаю походжаю
Коло млина яворина
Коло млина, коло броду
Коло річки
Коло річки, коло броду
Коломийки
Колыбельная медведицы
Колыбельная песня для
мужского голоса с гитарой
Коля у Марички первая любовь
Коляд, коляд, колядниця
Коляда
Колядка лине
Кому потрібна ця війна?
Конвалії
Конику мій, коню
Концертні етюди
Копав, копав криниченьку
Корова червона
Король Прайду
Косарі
Косили ми сіно
Косівчанка
Космічне
Косове мій
Котики вербові
Котику сіренький
Кохам че
Кохана
Кохана, посміхнись
Коханий
Коханим даруймо весну
Кохання білий птах
Кохання є
Кохання, що не відпускає
Кохання юне, незабутнє
Кошки-мышки
Країна моя — Україна
Краплинки
Крапля сонця
Краса під небесами
Красавица зима

80, 83
55
61
101
78
25
74
25
35
56
174
80
158
158
59
35
65
98
60
39, 170
84
80
35, 176
99
89
87, 106
65
44
79
44
103
80, 158
39
53
78
42
53
42
53
64
65
70
78
101
90
87
59

Красне поле
Красо України, Подолля
Красуні степу
Красуня та чудовисько
Краю козацької слави
Краю мій
Краю мій рідний
Краю ти мій милий
Крила
Крилатий помагач
Криниченька
Крізь ліси дорога
Крізь хмари
Кролевеччині
Кручені паничі
Крыша дома твоего
Куда бежишь, тропинка милая
Куда же катится наша страна
Куди б я не пішов
Кульбабки
Купала, на Йвана
Купальська
Купи мені, моя мати
Куражин мій
Кущ калини
Лав наших залізних
Ластівка
Ластівко, ластівонько
Лебедині два крила
Лебеді
Лебідонька
Лебідь
Лелечата
Лелеченьки
Лемківський Кобзар
Лесина молитва
Лесная песня
Лети моя любовь к тебе
Лети, моя пісне
Летить куля
Летів орел понад морем
Летів орел сизокрилий
Летів пташок
Летіла зозуля
Летіла куля
Летіли до мене фламінго
Летний вечер
Лето

87
83
84
89
54
21
42
84
47
106
42, 47
23
23
42
75
176
176
60
87
39
39
42
47
39
67
23
87
65
53
76
74
30
42
47
82
172
83
60
49, 87
47
18
65
30
43, 172
25
103
59
70

Летять журавлі
33, 48
Летять ластівочки
47
Летять орли над Україною
68
Летять роки на крилах пісні
87
Лине пісня буревісна
49
Липа
43
Липень
70
Липи цвітуть
70
Липневий цвіт
86
Липовая аллея
61
Липовий цвіт
45
Лист дівчини
53
Лист до Оксани отця капелана
75
Листи
70
Листопад
82, 83
Лицарі волі
53
Лікар
92
Ліричне
86
Лісникам
78
Лісова красуня
170
Лісова криниченька
84
Лісове джерельце
98
Лісолюб
87
Літній дощ
39
Літо
42, 173
Літо-літечко
98
Ллється пісня буревісна
23
Лора
89
Лучик солнца
59
Лучик счастья
40
Лучше нету того цвету
176
Люба матусе
49, 66
Люба матусю
45
Люба наша, мамо
81
Любв'ю отчою живу
75
Любе Орлове
59
Люби — люби
75
Люби меня, красивая
40
Люби мене — не покинь
50
Любий Київ
59
Любий Миколаю
178
Любий мій Дніпро
84
Любимый муж
60
Любимый, слышишь, где же ты?
40
Любить Бог усіх дітей
96
Любить Миколай
92
Любіть свою хату
30, 162
Любіть Україну
76
97

Люблю тебе мій рідний край
92
Люблю Україну
65
Люблю я тебе, Україно
50
Любов із тролейбусом
55
Любов нам Свою Бог явив
28
Любов Україні несем
101
Любов — це Бог
53
Любов — це повінь бистрої ріки
61
Любові око
71
Любовь — волшебная страна
176
Любовь — она живая разная
60
Людина
77
Людям у білих халатах
83
Люстро неба
42
Мав я раз дівчиноньку
25
Магніфікат
80
Маєва нічка
25
Мак
104
Мала ектенія
172
Малесенькі дзвіночки
99
Малина в саду
53
Мальва
42
Мальва-рожа
39
Мальви
176
Мальчишка
60
Малюю життя
48
Мама
60, 92
Мама і сонечко
54
Мама-їжачиха
103
Мамин вальс
42, 174
Мамина вишиванка
92
Мамина доля
102
Мамина молитва
35, 60
Мамина пісенька
76
Мамина стежина
61
Мамина турбота
178
Мамине крило
53
Мамині літа
42
Мамині очі
174
Мамі
42
Мамо
38
Мамо моя рідна
162
Мамо, не плач, я повернусь весною
86
Мамо, розрадо моя
178
Мамчин любчик
106
Мамчині руки
61
Марення майстра
171
Марічка
82
98

Марія заспіває
87
Марш воїнів УПА
33
Марш героев 37-го полигона
83
Марш героїв 37-го полігона
83
Марш кіноаматорів
79
Марш Косівської художньої
самодіяльності
44
Марш мудреців
29
Марш ремонтників 50-го полку
83
Мар'яна
82
Материнська любов
42, 45, 171
Материнські чекання
87
Матіоли
39
Матка ж моя, старенька
47
Матусі
65, 171
Матусю
93
Машерують вже повстанці
23
Маяки надежды
70
Маячок
100
Медова чаша
75
Медсестричка
82
Меж двух отчизн
55
Меланочка
103
Мелодия
176
Мелодия души
60
Мелодия, не умирай во мне
46
Мелодія
89, 100
Мелодія зими
42
Мелодія рідного краю
78
Мелодія ріки
67
Мене врагом не роби
71
Мені б ромашку й деревій
42
Мені тебе подарувала доля
61
Мені тринадцятий минало
21
Менует
100
Метели
59
Ми бачили
172
Ми виділи світло істини
24
Ми вчимо англійську
100
Ми вчимося у Шевченка
87, 106
Ми живемо на Україні
102
Ми з тобою згаснем молодими...
55
Ми здружилися в школі
54
Ми зродились із крові народу
23, 49
Ми йдем вперед
25, 23
Ми йдем у бій
23
Ми йдемо в бій
25
Ми літери
171

Ми нащадки козацького роду
Ми не забули тебе, Тарасе
Ми партизани
Ми, партизани, лицарі Вкраїни
Ми Святого Миколая вийшли
зустрічати
Ми сміло в бій підем
Ми сміло йдем у бій
Ми сотня лемківська завзята
Ми тепер школярики
Ми, українські партизани
Ми українські революціонери
Ми — українці
Ми ходили в ліс
Ми школярі
Миколайчики
Мила моя
Милі внуки
Милість миру
Милість спокою
Милосердний Боже
Минає літо
Минають дні, минають ночі
Мирному
Мирославка йде до школи
Мисливець
Між отав нескошених
Мій друг
Мій друг Адам іде в універсам
Мій Івано-Франківськ
Мій Маленький принц
Мій раю зелений
Міріади зірочок
Місія висока
Міст Мірабо
Місто моє
Місто юності
Місяць на небі
Місяченьку
Місячна ніч
Місячна обручка
Місячна серенада
Мішені
Мне — 33
Мне бы вороном быть
Многая літа
Многії літа
Многоліття

54
44
23
66
60
25
49
23
54
23
23
33
106
102
103
30
106
30
172
87
45
42
59
106
100
96
101
55
92
60
90
96
48
42
53
42
176
47
100
47
89, 100
55
55
76
24
172
172

Мов одна мить
77
Мов олень той, що загнаний в болото 49
Мово українська, піснею лети
65
Мого дитинства стежка...
42
Моє дитинство
45, 61
Моє рідне село
76, 78
Моє село
78, 82, 87
Моєї долі місто
83
Може бути, що мене не буде
65
Может быть прощу
64
Можливо знову загримлять гармати 78
Моїй землі
173
Моїй коханій Україні
53
Мой костёр
176
Мой старый бард
55
Мокре колядує
87
Мокрянське літо
87
Молитва
42, 53, 57, 70, 75,
82, 91, 93, 172
Молитва для двох
42
Молитва до Бога
69
Молитва до Марії
31
Молитва за дітей
61
Молитва за Україну
95
Молитва України
75
Молитись — мовою серця
172
Моліться щиро, Ярославни
44
Молнееносно мчат минуты
60
Молодичка
38
Молодому українцю
79
Молю тебе
77
Море
48, 60, 82
Море думок
87
Моя велика рідня
76
Моя вітчизна
61
Моя далека зоре
53
Моя заквітчана земля
53
Моя земля
42, 87
Моя зірка золота
83
Моя країна — Україна
91
Моя любов
172
Моя медово-полинова доле
81
Моя молитва нехай лине
91
Моя Нова Ушиця
39
Моя осінь пахне смутком
87
Моя рідна школа
76
Моя спасительница — музыка
60
Моя Старовижівщина
81
99

Моя стежина
54, 81
Моя Україна
42, 48, 82
Моя Україно
91
Мрії
41, 89
Мрії збуваються
48
Мрію і чекаю
76
Мрія
105
Мужик їде з поля
18
Муза
31, 71
Муза моя
171
Музика
61, 100, 102, 104, 173
Музика дощу
81
Музика і ти
41
Музика із кінофільму "Пірати
Карибського моря"
43
Музика любові
60
Музика рідного краю
99
Музика сонячного маестро
53
Музична абетка
84
Музичний дощик
100
Музыка
84
Мы врываемся в судьбы
57
Мы говорили о любви
70
На архієрейській службі Божій
24
На Бабурці
84
На безымянной высоте
176
На Водохреща
103
На вулиці скрипка грає
170
На городі сіно
18
На Замковій горі
83
На землю Сина Бог післав
28
На зимовому Тікичі
103
На калині мене мати колисала
38
На камені ноги мию
174
На катке
76
На ковзанці
76
На ковре-самолёте любви
83
На коліна я тихо схилюся
96
На краю землі
89
На крылечке твоём
176
На мить
71
На нашім подвір'ї три дереви росло
35
На небі зірка
20
На плесі затаврованих стремлінь
55
На полях, у дворі
96
На пути одиночества встань
40
На п'яцу годинов ранньов
61
На радость
61
100

На ріках круг Вавілона
31
На розлуку сто доріг
76
На святий Великдень
106
На сетчатках стрекоз
55
На сонячній стороні вулиці
89
На Страстной бульвар
55
На хрещатій горі
45
На Цигелці
18
На човні
47
Наворожи
82
Над Бугом рікою
39
Над глыбоков быстриною
61
Над Дніпровою сагою
31, 43, 44
Над озером чаєчка в'ється
65
Над річкою бережком
104
Над Україною сія Кобзар
68
Надвечір'я
42
Надворі ніч
82
Надворі чорна хмара
66
Надежда на счастье
40
Надзбручанського краю столиця
93
Надія
45
Надо влюбиться
40
Назустріч сонячній весні
67
Най си мило удпочину
61
Найголосніші колядники
106
Найдорожча книжечка
106
Найдорожче
78
Найкраще місто
93
Найкраще місто на планеті
83
Найкращий дар Ісусу
29
Найсвятіша квітка
87
Накрила нічка
25
Налетіли сніги
103
Нам діти не простять
79
Нам потрібне мирне небо
91
Нам усміхалися зорі
65
Намалюй мені гори
92
Намалюю свій дім
42
Намечтала я тебя
40
Намисто
99
Намисто і струна
55
Наркевичі
76
Народ заможного села
87
Народився Бог на сіні
20
Народилася пісня із мрії
39
Народний дім
171
Нас питають, якого ми роду
23

Нас позвал золотой рассвет
40
Наслухаю тишу
103
Настовление сыну
61
Наступит время
70
Насувалась грізна хмара
34
Наталочка-скакалочка
106
Натхненна доля
53
Наш любимый детский сад
59
Наша берегиня
87
Наша вечная любовь
60
Наша дума
43
Наша матуся
59
Наша мова українська
83
Наша музика
100
Наша песня
60
Наша хата
30
Наша ялинка
102
Наше коріння
87
Наше Полісся
79
Наші краяни
87
Наші мами, матусі рідненькі
83
Нашто вітер осочині
61
Нащо мені чорні брови
35, 172
Не вірю
50
Не вірю вже нічому в цім столітті
77
Не всегда всё так
60
Не гадай мені, чорна циганко
82
Не говори, что сердцу больно
72
Не далеко від Тренчина
174
Не дозвониться, не достучаться
70
Не журітеся, друзі мої
81
Не забудь помолитися Богу
91
Не залишай
39
Не згасне кохання
50
Не знаю я
55
Не используй ты меня
60
Не клич
53
Не место красит человека
64
Не минеться
39
Не міняймо, милі браття
44
Не мовчать обеліски
33
Не можу не любити тебе
89
Не обижайте своих любимых
60
Не отпускай меня
40
Не падай, жовтий лист
82
Не питайте мене
81
Не підганяй мене, мій часе
171
Не плач, Рахіле
20

Не потурай
18
Не проси ни о чём
57
Не сказав: прощай...
81
Не сміє бути в нас страху
25
Не со мной сейчас ты, не со мной
59
Не співай же, соловейку
78
Не співайте мені сеї пісні
21
Не спіши, листопад
82
Не страшна є нам атака
23
Не суди меня, непокорную
40
Не сумуй
45, 71
Не сумуй, що осінь
39
Не такий апельсин
80
Не тополю високую
74
Не тримай мене
39
Не тягни кота за хвіст
106
Не хвилюйся, моя мамо
60
Не цурайся пісні
76
Не щебече, соловейко
104
Небесна сотня
33, 53, 75, 172
Небесній мамі
170
Небо і земля
20
Небо людям сповіщає
106
Небо синє, земля чорна
49
Невесело сонце світить
49
Невже
85
Невже забула
83
Невичерпна криниця
53
Нежность
70, 176
Незабудки
39, 82
Незабутнє
87
Незвичайна мелодія Білочки
173
Нема в світі
25
Нема мені порадоньки
74
Нема часу
171
Немає кращої землі
45
Неповторний Перечин
86
Непотрібна війна
61
Непрості настали роки
35
Нерадивым мужикам
60
Неразделённая любовь
60
Нерівний шлюб
82
Нерозлийкава
55
Несе Галя воду
176
Несе теща воду
60
Несподівана печаль
42
Несподівана пісня
42
Несподіваний квартет
173
101

Неспокійна душа
Нет войне!
Нет не любил он
Нехай буде
Нехай будуть уста наші
Нехай сповняться
Ни о чем не жалейте
Нині народився Син
Ні влади, ні корони
Ніби й не жили
Ніжні айстри
Ніжність нескінчена
Нісенітниця
Ніч яка місячна
Нічна пісня блукальця
Нічне безмежжя
Нічний
Нічний концерт
Ніяковію я коло тебе
Но не надо жалеть
Нова радість стала
Нова радість, різдвяні свята
Новий рік
Новий рік іде
Новий рік на Василя
Новогодние карусели
Новогодняя ночь для двоих
Новорічна
Новорічна втіха
Новорічна ніч
Новорічна пісня
Новорічне свято
Новорічний Хмельницький
Новорічний хоровод
Новый год пришел
Новый Шекспир
Норвезька народна пісня
Нострадамус
О, Боже, спаси і помилуй
О, дитино, Божий сину
О доблестях, о подвигах, о славе
О, милий мій
О, мово вкраїнська
О, наш Ісусе
О, ніч свята
О том, что люблю
О, Україно
О чем с тобой поговорить
102

71
60
176
172
172
24
55
28
29
78
81
89
99
176
77
61
53
100
61
40
91
35
54
92
103
59
60
41
106
54
60
60
39
54
40
55
104
55
87
28
55
176
86
29
29
61
91
55

О, як тривожно вас любить
55
Обереги України
42
Обіймись, Україно!
172
Облака, облака
40
Обман
60
Обніму ліщину
45
Образ, который хотел я любить
61
Ода батьківській хаті
75
Ода матерям
33
Ода миру
69
Ода Сковороді
78
Ода українській жінці
69
Одинокая гармонь
176
Одна батьківщина
78
Одна калина
38
Одне прохання
54
Одного разу впізнавши
55
Одцвітають вишні
67
Одягну я сорочку
53
Озеро любви
60
Ой, в полі могила
49
Ой, вербо, вербо
74
Ой, весна, весна
35
Ой, вечір, вечір
35
Ой, ви мої кури
38
Ой, від саду, та до моря
35
Ой, візьму відерце
50
Ой, війна, війна
49
Ой, впав стрілець
25, 50
Ой, гарна я, гарна
162, 174
Ой, гоп-гопака
81
Ой, грай, вигравай
35
Ой, гуляє буйний вітер
86
Ой, де ж тії квіти
51
Ой, дівчино милая
42
Ой, дівчино, чия ти?
18
Ой, до нори, мишко
162
Ой, дубе ти, дубе
35
Ой, жалю мій, жалю
53
Ой, за гаєм, гаєм
84, 176
Ой, закувала сива зозуленька
21
Ой, зацвила черемха
25
Ой, здається — не журюся
56
Ой, з-за гори
25
Ой, з-за горочки
20
Ой, зійшла зоря, вечоровая
35
Ой, їхав я коло млина
25
Ой, казала мати
25

Ой, ламала дівчина червону калину
49
Ой, лебідко моя
78
Ой, лелія, лелія
20
Ой, летіла зозуленька
84
Ой, летіли гуси з броду
35
Ой, літає соколонько
104
Ой, любив та кохав
25
Ой, Марічко, чичері
99
Ой, Масляна, Масляна
65
Ой, мати, мати
74
Ой, метелиця-зима
42
Ой, мороз, мороз
176
Ой, на горі два дубки
176
Ой, на горі дубина
18
Ой, на горі жита много
65
Ой, на горі калина
162
Ой, на горі козак воду носить
35
Ой, на горі огонь горить
65
Ой, на горі черешенька
171
Ой, на Івана Купала
47, 80
Ой, на Купала, на Івана
35
Ой, на річці, на Йордані
35
Ой, на травиці, на муравиці
35
Ой, нависли чорні хмари
18
Ой, нагнувся дуб високий
25
Ой, не коси, мій татойко, сіна
47
Ой, не шуми, вітре
92
Ой, не шуми, луже
53
Ой, несе весна відерця
126
Ой, ну люлі коточок
80
Ой, очі, очі, очі жіночі
53
Ой, підемо, пане-брате
35
Ой, піду я в сад гулять
38
Ой, піду я до керниці
18
Ой, піду я до млина
34
Ой, піду я межи гори
176
Ой, піду я, піду
18
Ой, повій, вітре, та буйнесенький
35
Ой, попливи, вутко
74
Ой, рана на Йвана
47
Ой, рясний барвінок
39
Ой, сину мій Ісусе
172
Ой, сину-синочку
172
Ой, сів Христос та й вечеряти
35
Ой, сніжинки прилетіли
92
Ой, спала я на сєнє
18
Ой, сьогодні матінка Покрова
65
Ой, там в поли керниченька
18

Ой, там далеко на Волині
23
Ой, там за горою
65, 170
Ой, там за лісочком
35
Ой, там при долині
25, 35
Ой, там у лісі при долині
49
Ой, там у лузі кущ калини
49
Ой, ти, веснянко
92
Ой, ти, дівчино
18
Ой, ти, дівчино чорнобривая
18
Ой, ти, дівчино, з горіха зерня
176
Ой, ти, дівчино, чарівниченько
35
Ой, ти знав, нащо брав
170
Ой, ти козаче
30
Ой, ти, мій дубочку
80
Ой, ти, місяцю
47
Ой, три шляхи широкії
172, 174
Ой, у Вифлеємі сталася новина
35
Ой, у вишневому саду
35, 162
Ой, у гаю при долині
59
Ой, у Києві на ринку
38
Ой, у лісі на полянці
170
Ой, у лузі при долині
35
Ой, у лузі, при дорозі, кучерявий
дуб стояв...
35
Ой, у лузі червона калина
25
Ой, у полі верба
25
Ой, у полі криниченька
173
Ой, у полі нивка
25
Ой, у полі, полі
35
Ой, у полі три криниченьки
172
Ой, у полі три тополі
47
Ой, у полі широкому
44
Ой, у степу-степу
59
Ой, хмариться, туманиться
174
Ой, хмелю ж мій, хмелю
176
Ой, ходила дівчина по садочку
35
Ой, ходить сон
80, 84
Ой, хотя би, Господи
38
Ой, цветёт калина
176
Ой, чарівні ночі майовії
23
Ой, червона калинонька
38
Ой, чи є, чи нема
171
Ой, чий то кінь стоїть
43, 47, 80
Ой, чого ти зажурився
25
Ой, чого ти почорніло
30, 172
Ой, чути, чути стріли гармати
35
Ой, чути, чути стріли з гармати 66, 172
Ой, шумить, шумить
25
103

Ой, ще по горах сніги й морози
35
Ой, щедрівко
172
Ой, я знаю, що гріх маю
126
Окрасился месяц багрянцем
176
Оксана
76
Оксанка-веснянка
106
Она мне жизнь
72
Опівнічна балада
55
Оптимістична балада
55
Опус ходи
77
Оренбургский пуховый платок
176
Орлине плем'я
53
Орхідея
61
Оса і бджола
60
Оселя чеснот
87
Осене моя
39
Осенне-ветренный роман
70
Осеннее золото
83
Осенние листья
176
Осенний вечер
40
Осенняя печаль
64, 70
Осень
70
Осінні квіти
86
Осінні квіти вже зісхли
23
Осінній вальс
70, 82, 175
Осінній вечір
53
Осіння жінка
42
Осіння пісня
42
Осінь
42, 60, 70, 102
Осінь котиться стиглим яблуком
75
Осінь на оборі
98
Осінь над Дністром
45
Осінь починається
102
Осінь прийшла
102
Осінь розлуки
53
Осінь фестивальна
42
Осінь холодом війнула
81
Оставим женщин сплетничать
в саду
55
Останні квіти
72
Останні хризантеми
83
Останній вальс
70
Останній раз
49
Остання любов поета
82
Остання пісня кобзаря
79
Ось прийшла вже Спасівка
65
Ось тоді й кохай мене
83
От і все
53
104

Отаман
35
Отбой
70
Отговорила роща золотая
176
Отлюбим, отгорюем, отживем
70
Отпускаю
60
Отроків
39
Отцвели хризантемы
176
Отцюзнина моя
61
Отця і Сина
24, 172
Отче наш
23, 24, 172
Отчий дім
45
Отъезд
55
Ох, море
103
Ох, як люблю ті наші гори
23
Очерет лугом гуде
74, 171
Очеретом качки гнала
41
Очи черные
176
Очі коханої
78, 82
Очі твої зелені
42
Очі Янгола
89
Пада вечір
47
Падає додолу біленька сніжинка
96
Падають зорі
42
Палай, бойківська ватро
33
Пам'ятаєш мамо
54
Пам'ятай
87
Памяти Линды
59
Пам'ять
39, 89
Память любви
172
Пані осінь
171
Панна осінь
171
Парадигма життя
77
Парубоцькі вуса
82
Пасло дівча пави
18
Пасхальна кантата
21
Пахне ніжно липа
90
Пахну для матусі я
101
Пацятко
106
Певна дорога
87
Пепел
70
Первая любовь
57
Первое свидание
57
Первокласница
76
Первоклашка
61
Первомайщина рідна моя
65
Первый вальс
70
Переболела
60
Передчуття осені
70

Перемога
35
Переяславський край
38
Перлина росяна
84
Перша вчителька
92, 93
Перша зіронька
171
Перший антифон недільний
24
Перший грім
101
Перший псалом зоброжальний
24
Перший раз у перший клас
172
Перший сніг
92
Перші проліски
76
Песенка выпускника
83
Песенка о гарбузе
59
Песня для счастливых жен
64
Песня о ветеранах
76
Песня о тревожной молодости
176
Песня первой любви
176
Петра і Павла
172
Петрикова радість
106
Печенеє порося
65
Печихвіські вогні
172
Пиймо, друзі
25
Писанка
92
Писанки
104
Питається вітер
25
Пише стара мати
25
Півник
60
Півні
74
Під вербою криниця стояла
162
Під крилом вечірньої зорі
45
Під містечком Берестечком
93
Під небесним куполом
28
Під образом
106
Під твою милість
21, 37, 74
Підкова щастя
41
Підмінований сад
34
Піду я до криниці
48
Пізня вишня
81
Піон
43
Пір'їнка
70
Пірнай у річку знань
106
Пірнаю в минуле, як в пам'ять
життя
45
Пісенька про казки
93
Пісенька струмочка
87
Пісні Різдва
29
Пісня
45, 77
Пісня борців
18

Пісня Буряка та Моркви
178
Пісня вдів
76
Пісня веселки
178
Пісня Вечірньої зірки
178
Пісня Вітерця
178
Пісня Вітру
178
Пісня Грибів
178
Пісня джерела
94
Пісня дівчинки
178
Пісня Дня
178
Пісня до Пресвятої Богородиці
172
Пісня Дощику
178
Пісня емігранта
53, 86
Пісня з телефона
178
Пісня залишається з нами
82
Пісня зими
178
Пісня Зими, Грудня, Лютого, Січня
і Року
178
Пісня Картоплі, Кабачка, Гарбуза
178
Пісня кобзаря
79
Пісня Кульбабки
178
Пісня Літа
178
Пісня на добро
104
Пісня Нечупари
178
Пісня Осені
178
Пісня першокласників
93
Пісня підхорунжих
25
Пісня про Василя
82
Пісня про виховательку
102
Пісня про Волочиськ
76
Пісня про Героя Радянського
Союзу П. С. Коваца
76
Пісня про Житомир
83
Пісня про земну красу
100
Пісня про кота Лавріна
103
Пісня про Лукашівку
65
Пісня про маму
173
Пісня про матір
47
Пісня про невідомого солдата
69
Пісня про рідну землю
80
Пісня про рушник
176
Пісня про Світязь
172
Пісня про Степана Бандеру
49
Пісня про Сумщину
42
Пісня про Україну
30
Пісня про Хмельницький
171
Пісня про Христа
96
Пісня про часник
39
105

Пісня про чудодійні долоні
снігуроньки Тетянки
55
Пісня про Ялту
58
Пісня Року
178
Пісня Серпня
178
Пісня Сливи, Яблуні і Груші
178
Пісня снігуроньки
172
Пісня Соняшника
178
Пісня старшого хлопця
178
Пісня таємного саду
89
Пісня фіалки
178
Піснями славіте Христа Рождество 170
Пістряві черевички
48
Пішли женці в поле жати
18
Плаче осінь
70
Плекаю рідну землю
45
Плескотушки-пострибушки
54
Пливе човен
47
Пливи, доле, за водою
65
Пливи світами
24
Пливли в пустелі тихо каравани
96
Пливуть сади
83
Плоскирів, Проскурів,
Хмельницький
171
По бою було, крик затих
66
По горі, горі пави ходили
43
По діброві вітер виє
30, 47
По муромской дорожке
176
По той бік моря
89
Побачення
42
Побачення з минулим
70
Побудь на моїх устах
55
Поведу тебе в осінь
81
Повернення
41, 53, 76
Повернись
53, 82
Повернися, сину
48
Повернути любов
81
Повертаєш мене у весну
92
Повік невмируща
86
Повільний вальс
89
Повір мені
86
Повіють холоди
42
Повстанський стяг
23
Поговори со мною, мама
176
Под окном черёмуха колышется
176
Подай, дівчино, руку
на прощання
23, 49
Подаруй Катрусе, гілочку калини
65
106

Подаруй, кохана, сина
Подаруй мені квіти і музику
Подарую тобі літо
Подих осені
Подмосковные вечера
Подоляночка
Подражініє Ієзекіїлю
Подрастают чемпионы
Подруга
Подяка Господу
Поезія моєї душі
Пожухлим листям сумувала осінь
Позаростали ті стежки
Поїхав козак у далеку дорогу
Покайтеся, люди
Покаянія отвези ми двері
Покладу я кладку
Поклін тобі, Тарасе
Поклоніння, честь і слава
Покохай мене
Поліська пісня
Політ любові
Половіють жита
Полонений кохання
Польова Криниця
Полюбила гончарика
Помилуй мене, Боже
Помню я ещё молодушкой была
Помоги мне, ивушка
Помогите
Помолимось за мертвих і живих
Помолюся
Пониже Залужа
Попід терном стежечка
Попробуй
Пора весіль
Послухай, дівчино-красуне
Поспішають галичани
Постій паровик
Потічкове слово
Потрійна ектенія
Поцілунок під дощем
Почуваюся молодим з тобою
Поштовий вагон
Поясніть мені, будь ласка
Прадавня батьківська земля
Праотчий мій світку
Працьовиті молодці

79
76
83
101
176
47
31
59
59
172
67
55
45
35
172
30
65
30
28
59
83
174
53
53
82
82
172
176
40
59
44
96
18
84
57
53
49
25
55
106
172
42
89
55
96
93
87
106

Предчувствие войны
Пречиста діва сина колисала
Пречистая Діва
При долині кущ калини
Приготовлю сладкий кофе
Придніпровські козаки
Признание
Приїзд друзів
Прийди
Прийди весно
Прийди, Емануїл
Прийди, Месіє
Прийди, привітай Царя
Прийдіть до ясел
Прийдіть Поклонімось
Прийшла весна
Прийшла вістка до села
Прийшли щедрувати
Прийшло літо
Прийшов Христос до нас
Прикутість
Прилетіла жавориночка
Прилетіла перепілонька
Прилітай, журавлику!
Прилітай, лелеко
Прилітайте, мої соколята
Примчу на білому коні
Присвята
Присвята любові
Присвята хліборобам
Пристань
Притяженье
Прихід весни
Причастям доброти зігрійся
Пречиста Діва Сина породила
Про Біласа і Данилишина
Про благодатну долю України
Про тебе мрію
Про Україну заспіваю пісню
Про що курличуть журавлі
Про що шепоче море?
Провіщення
Проводы
Пролетіли літа
Променя світ
Промінь кохання
Проса покошено
Проста панянка

55
35
43
47
40
54
70
55
81
98
28
28
29
28
172
83
23
104
47
87
77
172
47
103
54
65
55
172
53
78
70
70
90
87
35
49
91
50
39
87
105
71
176
45
59
48
52
82

Простая истина
61
Простеліть мені, мамо, рушник
86
Прости
70, 79
Прости мені, мамо
79
Прости меня, мама
60
Прохальна ектенія
172
Проходит все
72
Прошла прекрасная пора
46
Прощай
34
Прощай садочок
54
Прощайте скалистые горы
176
Прощальна пісня
81, 100
Прощальний вальс
42
Прощальний шкільний вальс
82
Прощання
77
Прощання з майданом
93
Псалом № 11
31
Псалом № 53
31
Псалом № 132
31
Псалом № 149
31
Пурпуром сонечко сходить
99
Пустеля
70
Пусть всегда будет солнце
176
Пшеница золотая
176
Пять минут
176
Радісний день Воскресіння
96
Радість бурхливої ночі
52
Радість обрання
79
Радість пізнаємо
96
Радію чи плачу, та все за тобою
60
Радіють всі — весна іде
96
Радуга
40
Радуйся, Діво Маріє
50
Радуйся, ниво неполитая
31
Радуйся, радость твою воспіваю
30
Раз козак у похід вибирався
66
Разлучница-осень
70
Размолвка
70
Ранкова ідилія
42
Ранкова пісенька
100
Ранок
103
Ранок прийде
105
Раскинулось море широко
176
Расцвела ромашкой белой
59
Реве та стогне Дніпр широкий
18, 30,
43, 104, 176
Реп'яшки
94
Риба-кит
100
107

Рисую имя на песке
40
Рідна мати моя
47, 50
Рідна мова
91, 104
Рідна мово — чари барвінкові
76
Рідна пісня за кордоном
83
Рідна хата
45
Рідне місто моє
42
Рідне моє місто
172
Рідне село
30, 41, 59
Рідний край
103, 174
Рідні береги
94
Рідній вчительці
170
Рідній мові
174
Різдво! Знову свято
28
Різдво прийшло
29
Різдвяна
175
Різдвяна ніч
170, 173
Різдвяна ніч кличе
96
Різдвяні спогади
29
Родимий краю
30, 50
Родина
82, 91
Родинне коло
64
Родная школа
59
Родное захолустье
61
Розбита чарка
41
Розбуди мене вранці, матусю
96
Розваж мене, музо
41
Розвивайся лозо, борзо
99
Розгнівилась на літо зима
80
Роззява
105
Розкажу тобі думку таємну
86
Розквітай, рідна земле
42
Розкопаю я гору
47
Розлука
82
Розмалюю писанку
162
Розмова з сином
41
Розпрощався стрілець
49
Розпрягайте, хлопці, коні
176
Розпустила верба косу
86
Розцвітає вишня
81
Роки мої
54
Роки нетерпіння
89
Рокотали, гриміли бандури
34
Роксолана
55
Романс
50, 70, 80
Ромашкове поле
92
Рояль
100
Руки мами
102
108

Русалонька
39, 60
Рушник
96
Рушник — це символ України
65
Рушники
82, 174
Рушники в материнській хаті
42
Рыжей масти в гостиной паркет
55
Рябина
61
С днем рождения, Артек
58
С днем рождения, Ялта
58
Сад
81
Садок вишневий коло хати
52, 172
Самота
75
Самотній
86
Самотній вальс
75
Самый лучший папа
60
Свальба на Верховині
61
Светит месяц
176
Свеча
55
Свіжина
78
Світ дитинства
81
Світанкова
42
Світанок
84, 92, 100
Світить місяць
47
Світить місяць понад темним лісом
23
Світочі слов'ян
87
Свічки запалять київські каштани
81
Свят, свят, свят
24
Свята мережка
75
Свята ніч
20, 43
Святвечір
39
Святий Боже
24, 30, 172
Святий Михаїле
93
Святий талісман
87
Свято
101
Свято Василя
172
Свято Миколая
98
Священні Крути
53
Сегидилья
61
Сегодня август
70
Сей день его же сотвори Господь
30
Село детства моего
59
Сердцем верю
40
Серебрянная свадьба
176
Серед степу широкого
172
Сереневый туман
176
Серце Духновича
87
Серце, зранене любов'ю
53
Серце чисте
99

Сестра
Сивий птах
Сивочолий, вічно юний
Сиджу я на кам'яній лаві
Сидить пташок на черешні
Син України
Сини Верховини
Сини України
Синий Вечер
Синий платочек
Сині небеса
Синку мій, синочку
Синові
Синові в дорогу
Сину, качки летять
Сину сни колише тиша
Синьоока веселка
Синя панацея
Сипле черешня цвіт на лужок
Сирень цвела
Сімейна пісенька
Сім'я
Січе вітер листя на тютюн
Сію, сію посіваю
Сіяв мужик просо
Скажи, як ти мене колись любила
Скачуть, скачуть коні
Сколько в жизни дорог
Скорбота
Скрипка
Скрипка плачет
Скрипка серця, грай
Скучаю
Слава
Слава безсмертю хоробрих
Слава Богу на небесах
Слава Богу, слава в небі
Слава в вишніх
Слава Господу святому
Слава і нині
Слава і честь вам, борці за свободу
Слава Отцю і Сину
Слава, слава, отамане
Слава Україні!
Славим мир
Славлю Бога
Славлю Господа піснями
Славне Запоріжжя

55
55
87
66
18
45
87
68
84
176
45
60
65
33
50
96
53
87
76
59
83
54
55
92
170
53
65
59
87
84
59
87
40
31
99
29
28
30
96
172
23
80
25
45
80
96
96
59

Славний хлоп
87
Славним запорожцям
53
Слеза дрожит
72
Сліди
101
Слова
77
Сльоза
45
Сльози
30
Смарагдова перлина
83
Смерека
176
Смиренна благодать
61
Сміється літо квітами
65
Сміються, плачуть солов'ї
35, 47
Смуглянка
176
Снег
70
Снегопад
70
Сни
70, 173
Сніг
171
Сніг, сніжок
101
Снігоцвіти
92
Снігурі
42
Снігурі п'ють калину й пісні
103
Сніжинка падає додолу
96
Сніжно-білі ромашки
42
Сожаление
70
Соколики
37
Солдати 1941—1945
101
Солнышко моё
84
Соло під небом
87
Соловей и родник
84
Соловейко
52, 162
Соловейко голосистий
92
Соловейкова сопілочка
106
Солов'їний спів
47
Солодкий біль
61
Сольфеджіо
80
Сон
70
Сон древнього собору
55
Сон-трава
42, 79
Сонце волі
45
Сонце заходить
37, 43
Сонце листя золотого
47
Сонце правди
45
Сонце сходить і заходить
49
Сонях і сон
103
Сонячна Україна
82
Сонячний дощ
100
Сонячні вервечки, полечко зелене
96
Сонячні мальви
74
109

Сорочинський ярмарок
Сорочка
Сотня
Спасе, колядуєм
Спасибі, лікарю
Спасибі, музико!
Спаситель прийшов у світ
Спи дитя
Спи Ісусе, спи
Спи, моя радость, усни
Співає душа
Співає Курка
Співає небо
Співає Синичка
Співай мені місто
Співай моя любове
Співай, шуми, зелений боре
Співайте в хорі
Співаночка грибарика
Співаночка зеленої галочки
Співаночки Мар'яночки
Співають ветерани
Співають Горобець, Синиця
та Голуб
Співають Гуси
Співають птахи
Співають усі
Співуче джерело
Спірічуелс
Спіть, хлопці, спіть
Сповідь
Сповнилась міра
Спогад
Спогади
Спят усталые игрушки
Сріблисте коло
Станем, браття, всі до бою
Старе місто в ритмі дощу
Старенька кульбабка
Старий добрий клавесин
Старовина
Створимо мелодію любові
Стежечка
Стежина
Стежина долі
Стежка до села
Стежки Кобзаря
Стоит явор над горою
110

39
53
81
28
53
100
28
158
20
158
48
178
96
178
80
75
23
100
106
87, 106
106
44
178
178
178
178
42
89
66
171
25
42
81
158
41
172
100
101
100
61
60
42
45
171
45
68
52

Стоїт царю
20
Стоїть гора високая
35, 172
Стоїть край берега курган
34
Стоїть явір над водою
47
Столиця дитинства
92
Стояла на колодці
18
Стояла під грушков
174
Стояла я і слухала весну
52, 80
Стоять в задумі білі вишні
162
Стрибають коники малі
45
Стрів тебе я нічиєю
45
Стрілецькі могили
33
Струмочок співає
80
Стукалка-грюкалка
35
Судьбой подаренная женщина
64
Сузір'я сонячних надій
83
Сумна мелодія
89
Сунички
39
Сухая верба
74
Схаменіться, люди
87
Схожість характерів
55
Счастливый в жизни поворот
64
Счастье наше женское
40
Сьогодні дивне свято
96
Сьогодні тисяча свічок
28
Сюїта серця
83
Та де твій народ
87
Та ніч була звичайна
28
Та я собі заспіваю
61
Табір "Калинка"
60
Таїнство любові
53
Тайна
42, 52, 70
Так вранці шаленіють солов'ї
42
Так рано сонечко встає
42
Так хочеться зустріти
78
Така її доля
30
Такий красивий хлопець
73
Там, де діти
106
Там де музика і квіти
87
Там, де спить дитинство
93
Там за лісом сонечко зіходить
23
Там коло млина
85
Там, на горі, крута межа
18
Там на річці, на Йордані
170
Там, під лісом, темним бором
49
Там попід лісом, темним бором
23
Там у горах, у Карпатах
23
Там у лісі, у боєвім
66

Танго Житомира
83
Танго печали
40
Танець каченят
104
Танок
98
Тарасова земля
68
Тарасова ніч
86
Тарасове серце
68
Тарасові
59
Татова наука
41
Татові
79
Твое я счастье
40
Твоє тепло
79
Твої очі
61
Твої очі, як те море
52
Твой смс
60
Творить добро всегда и всюду
60
Творця прославляю
96
Твоя
60
Те страшне слово
83
Театр
53
Тебе
61
Тебе оспівуємо
24
Тебе прошу
82
Тебе я благаю
45
Тебе, як матір, не вибирають
93
Тебя я встретил
40
Темна ніч покрила поле
96
Тёмная ночь
176
Темно-вишнёвая шаль
176
Темно-пурпуровий
89
Тепле слово котик
103
Теплі джерела
50
Теплый дождь
70
Терен
39
Тернопілю
82
Тетяночка
55
Тече вода в синє море
31
Тече вода з-під явора
31, 171, 173
Тече собі ріка
61
Тече Тиса до Дунаю
87
Теща
78
Тещенька моя хороша
55
Ти до мене не ходи
126
Ти ж мене підманула
176
Ти згадай
39
Ти і я
83
Ти — любов і щастя
83
Ти моя єдиная
78

Ти — моя музика
50
Ти — моя радість
45
Ти моя Україна
81
Ти належиш мені
89
Ти ніколи не вмреш, Україно
86
Ти розкажи для мене, мамо
96
Ти ще струна — не думай про літа
55
Ти як весна
82
Тиха вода
47
Тиха ніч
29
Тихо як при сході сонця
89
Тіло Христове
172
Тільки б повертали
172
Тільки сталось не так
61
Тільки тебе
85
Тільки ти
42
То не я стояла, мамо...
76
Тобі
79, 171
Тобі моє сердечко
96
Тобі, Україно
83
Тобой завороженная
40
Тож давайте разом будем
сонцю радіти
60
Только не спеши
40
Только раз
176
Тонкая рябина
176
Тонкий лед
59
Тополина земля
33
Тополя
33, 57, 61
Торжествуйте, веселіться
35
Травы, травы
176
Трандафир
176
Третій антифон
24
Три дороги
126
Три секунди
77
Три тополі
33
Трисвятеє
24
Триста літ минає
49
Троянди
61
Трударям Батьківщини
60
Тужно грала чудовая скрипка
172
Туман яром
18
Турянський дивосвіт
87
Тут є ми
87
Тут козаки героями ходили
54
Тут я світ побачив
87
Тщетные надежды
61
Ты для меня милее всех
40
111

Ты дотянись к моей руке
40
Ты куда ведёшь, моя любовь?
60
Ты — мой берег
84
Ты не грусти
59
Ты не ушла — и я не выстоял
55
Ты одна в моей судьбе
40
Ты одна на свете
83
Ты просто помни обо мне
40
Ты рядом со мной
176
У весняну ніч
81
У Вифлеємі нині Ісус родивсь
29
У вишневому садочку
35
У горах Карпатах
23, 87
У дзеркальному Храмі природи
83
У зеленім гаю
18
У зеленім лузі
34
У краси дитяча вдача
106
У любви один вопрос
83
У місячному сяйві
89
У моєї України
93
У моєму краї
41
У мужчин — ситуацій немало
55
У нашім краю Миколаю
87
У небі світить сонечко
96
У неділю рано, ще сонце не сходить 49
У осілих циган
83
У перетику
21
У причала
40
У рідному краю
47
У сивої горлички
103
У сні та наяву
76
У старій альтанці
81
У сузір'ї краси
45
У Царстві твоїм
172
У цих римах любові
71
У шинку — одна біда
55
Увезу тебя я в тундру
176
Удвох шукаєм броду
42
Уезжающим
57
Ужгородські чарівниці
87
Уклін Поліссю
83
Україна
42, 78, 80
Україна є, Україна буде
37
Україна й Закарпаття з'єднані навіки 86
Україна — любов моя
33
Україна моя
91
Україна моя молода
91
Україна — свята родина
53
112

Україна — це світло
99
України молодої славні козаки
83
України солдати
171
Українка
92, 162
Українко моя
45
Україно — наша святиня
76
Україно, вставай
81
Україно, квітучий мій краю
33
Україно моя
33, 34, 53, 78
Україно, рідний краю
76
Україно, Україно-ненько моя
66
Україночка
101
Україною пишаюсь
96
Українська баркарола
80
Українська коляда
93
Українська мова
102
Українська ніч
53
Український віночок
104
Українські вареники
39
Українські музики
99
Українській діаспорі
83
Українському народу
79
Українці, будьмо разом
83
Улыбка
70
Уноси мое сердце
72
Уральская рябинушка
176
Урок для синка
106
Урок математики
76
Усміхнений світ
106
Усміхнись
65
Усміхнись до мене, доле
53
Утоптала стежечку
18, 21
Утро туманное
176
Учімось у дітей
106
Ушедшей любви
70
Федотова любов
53
Фестиваль
60
Фестивальна, зорецвітна
83
Фото у руці
54
Франкова криниця
53
Фуга
70
Хабанера
61
Хай живе
25
Хай лине над горами
29
Хай радіють усі
91
Хвали
172
Хваління
96
Хвастать, милая, не стану
176

Хвилі
89
Хвилювалось море
94
Херувимська
171
Херувимська пісня
24, 26, 172
Хитрий клубочок
103
Хлібне поле життя
53
Хлопець стежечку втоптав
30
Хлопці, алярм!
25
Хмара
80
Хмельницький вечірній
39
Хмельницький осінній
39
Хмельницькі каштани
39
Ходим следом
40
Ходить з мамкою до церкви
106
Холода
70
Холодно стало в лісах і лугах
80
Хорал
37
Хоровод зірочок
98
Хоровод із дідом Морозом
54
Хорошие весной в саду цветочки
176
Хотіла б я піснею стати
56
Хочу замуж
83
Хочу любить, как не любила
40
Хранительница снов
40
Храню любовь
84
Хребтівська затока
39
Хризантеми
86
Христинка
92
Християнська пісня
89
Христове Різдво
53
Христос воскрес! Радійте, діти!
96
Христос воскресе
80
Христос народився! Славимо його!
96
Хто живий, уставай
23
Хто їх може не любити
87
Хто насипав нам сніжку?
102
Хто це?
106
Хто це стукає до мене?
96
Художник осень
70
Хустина
45
Хусточко ж моя
74
Цап на городі
55
Цар і кобзар
34
Цар Русі — Аскольд
174
Цариця вічності
81
Царівна ніч
42
Царівна-осінь
92
Царю небесний, джерело світла
35

Цвіла матіола
45
Цвіт кохання
53
Цвіте калина навесні
42
Цвіте калина при долині
42
Цвіте краса над Ужем
87
Цвіте черешня
39
Це моя Україна
44, 91
Це наша Україна
101
Це яка прийшла пора?
102
Цена жизни
60
Цигани
100
Циганка
82
Цілує сонце котики вербові...
42
Цілунок маминих очей
106
Цілющий подарунок
55
Цыганка
83
Чайка
70
Чари весни
42
Чари зими
82
Чарівна криниця
55
Чарівна лілея
21
Чарівна скрипка
47
Чарівний смичок
104
Чарівниця
95
Чарівниця-осінь
92
Чарочка на коня
39
Час від часу
89
Час прийшов прощатися
54
Частинка серця — Україна
81
Чекай мене
89
Чекання
55
Червона калина
171
Червона калина схилилася
65
Червона калино
34
Червона калино, чого в лузі гнешся
47
Червона рута
50, 176
Червона слобода
101
Червоні маки
51
Червоно яблунька цвіла
42
Червоної троянди цвіт
53
Через гори високії
18
Через поле широкеє
35
Черемоше, брате
23
Черемшина
176
Черешень, черешень
18
Черешнева дорога
39
Черешнева заметіль
39
Черешневий сніг
53
113

Черешня
45, 61
Черешня біля хати
45
Чёрный ворон
176
Чесні діти
106
Чи все це здається
99
Чи далеко в Вифлеєм іти
28
Чи любиш ти, чи ні?
82
Чи не той то Омелько
104
Чи ти мене, Боже милий, навік
забуваєш
31
Чи то буря, чи то грім
23, 49
Чи то грім гримить
23
Чи то грім загримів
66
Чи чуєш ти, брате-юначе
49
Чи чуєш ти, друже-юначе?
66
Чобітки
92
Чоботар
101
Човен надії
83
Човник хитається
25
Чогось мені чудно
18
Чоловіче, я слаба
30
Чом Лебедина почорніла
86
Чом, чом, земле моя
30, 47
Чому гряде біда із гір сердитих
87
Чому ти зів'яла
45
Чому я думаю про Вас
173
Чому?
41, 77, 82
Чомучка
100
Чорний крук
34
Чорнії брови, карії очі
176
Чорнобильська зона
78
Чорнобильський дзвін
54
Чорнобривці
176
Чорнобривці цвітуть
48
Чорноокі журавлі
53
Чотири Василі
82
Чотири воли пасу я
21
Что так сердце растревожено
176
Чудова новина
28
Чуєш, брате мій
34
Чуєш, мій друже
35
Чуєш, сурми грають
49
Чужа
45
Чужая жизнь
57
Шавлія
39
Шаманка-осень
70
Шануймо нашу пісню
53
Швидкі санчата
98
114

Шістнадцятого червня там був
великий бій
49
Школярі-школярики
104
Школярочки-подружечки
42
Шлю тобі пісню
81
Шлюбні ігрища спецслужб
55
Шляхетність гніву
81
Шумел камыш
176
Шумить, гуде дібровонька
35
Щаслива зоря
83
Щасливий пелюсток
83
Щасливий я
45
Щасливі батьки
106
Щасливо жити
54
Щастя раб
71
Ще не вмерла України
23, 49
Ще теплі падають дощі
82
Щебетала пташечка
96
Щебече літо солов'ями
96
Щедра осінь
60
Щедрий вечір Україно моя
172
Щедрий вечір, щедрий
35
Щедрівка
47
Щедрівочка щедрувала
65
Щедрість серця
67
Щира подяка
96
Що краще, хай залишиться в тобі
71
Що несеш мені в тихім імені
85
Що понад усе
87
Що то за дитина?
96
Що то за предиво
20
Щоб і Царя
24
Это сон
60
Ювілей
172
Ювілейне вітання
79
Юність Тараса
37
Юність, як весни цвіла
81
Я б знов зустрів тебе з вінком
51
Я в плену у твоей любви
59
Я Вам дарую, мамо
82
Я Вам дякую, мамо
53
Я Вас кохаю
82
Я ваш...
61
Я встретил вас
176
Я до родини йду
92
Я до тебе прийду
45, 55
Я думала о вас
59
Я знаю місце на землі
61

Я знаю, що таке війна
85
Я зря неверного любила
40
Я йду
77
Я квіточка маленька
96
Я коза-дереза
162
Я кохаю тебе
89
Я люблений, люблю
71
Я люблю
102
Я люблю Василя
48
Я люблю, коли падає сніг
92
Я люблю тебя жизнь
176
Я маленький хлопчик
96
Я малюю
171
Я, матусю, покохала
48
Я молюсь за тебе, мамо
42
Я молюся на тебе, мила
172
Я на болоті довго жив жабкою
55
Я на небо вернусь
40
Я на себя смотрю издалека
55
Я намалюю сон
55
Я не кляв тебе, о зоре
53
Я не могу иначе
176
Я печаль отведу от тебя
61
Я — пломінь твій
82
Я подарую тобі пам'ять
77
Я пришла и ушла
70
Я продовжую кричати
55
Я — просто жінка, що кохаю
53
Я родилась на юге
58
Я розкажу про квіти і про сад
74
Я сам себя забыл о жизни расспросить 55
Я сам собі приснився навесні
53
Я сиджу на тюремній підлозі
66
Я сплетена уся із України
75
Я тебе в уяві малював
45
Я тебе люблю
76
Я тебе подарю
40
Я тебя небом называю
40
Я тебя никому не отдам
70
Я тебя постигаю
84
Я тепер малий школярик
96
Я тобі подарую весну
41
Я у Господа для тебе
75
Я хочу пташиною бути
90
Я хочу слухати весну
42
Я читаю по твоїх очах
60
Я чую музику води
92
Я чую пісню
51

Яблунева заметіль
Яблунька
Явірник високий
Яворе мій кучерявий
Як виросту
Як високо місяць
Як гарно слухати
Як діждемось літа
Як діждуся тебе
Як з Бережан до кадри
Як ми зустрілися весною
Як надійшла любов
Як настала доля чорна
Як олень той
Як служив я в пана
Як стрільці йшли з України
Як терпко пахне скошена трава
Як у раю
Як у Цареграді
Як цимбали обізвуться
Як я браття, раз сконаю
Якби мені не тиночки
Якби мені черевики
Якби на квіти та не морози
Якби не ти
Які ми люди
Якого кольору любов
Якщо ти до мене всміхаєшся
Якщо ти з села
Ялиночка
Ялта — берег сладких грез
Ялта — берег солнца и любви
Ямщик, не гони лошадей
Янгол з перебитим крилом
Янголи в небі
Янтарний місяць осені
Яркая звезда
Яскраве сонечко з небес
Яскраві зорі
Ясна зіронька
Abba. Vader, lof en ere
Abendsegen
Adoramus te
Adoramus te Christe
Agimus tibi gratias
Agnus Dei
Alleluia
Angelica bilta

42
42
87
87
87, 106
89
51
162
45
25
18
50
23
66
35
25
39
81
171
44
25
174
80
33
79
87
69
41
87
102
58
58
176
77
35, 43
92
59
96
81
85
43
43
26
26
26
21, 72
26
26
115

Aria di Elvira
74
Auditte nova
43
Ave Maria
21, 30, 50, 74, 80
Ave vera virginitis
26
Celebrate
80
Choo, choo train
97
Clapa yo' hand
47
Contenplation
43
Crucifixus
80
D'une coline
80
Ecce panis angelorum
26
Ecco la primavera
26
El Grillo
43
Esurientes
26
Gloria in exelsis deo
26
Good Morning
97
Grand valse brillante
84
Grand valse brillante
84
Hark! The echoing air
72
Hickory, dickory, dock
97
I am riding on my horse
97
I like bananas
97
I Love you
43
If you're happy and you know it
97
I'm a little fairy
97
I'm very big ship
97
In monte Oliveti
26
Incarnatus
26
Intermezzo
62
Karolinka
174
La rosa y el sauce
72
La violetta
26
Lascia ch'io pianga
72
Leva la man di qui
26
Little Jack Horner
97
Lullaby
21
Maria Mater Gratia
21
Matona, mia cora
43
Messian: 44. Hallelujah
21
Missa brevis in d op 63
80
Mouth, nose, knees, toes
97
My fingers are wiggling
97
Nella fatal di Rimini
72
Nell'apparir del sempritemo Sole
26
No, yes, why?
97
O bene mio
26
O bone jesu
21
O crubel che il mio pianto non vebi
74
O dolce vita mia
26
O salutaris hostia
21
116

Oh when the bears come marching in
Oh where, oh where has our little
Paul gone
Oh won't you sit down?
Oh. Patria dolce
Ombra cara
Ombra fedele anсh'io
One, two, three. Who do I see
Pamis angelicus
Pavero cor
Peekadoo
Pena tiranna
Puppet, can you clap your hands
Pur dicesti
Quand tes journées furent de joie et
d'ivresse
Qui sedes ad dexteram Patris
Regina caeli laitare
Requiem aeternam
Run to you
Schlaf, kindlein Schlaf
Se fulgida per te
Sebben, crudele
Selve amiche
Si la voglio e la ottero
Silent night
Smile
Somethin' stupid
Son questi i crespi crini
Son tutta duolo
Sposa son disprezzata
Spring is here
Stabat Mater
Tanto sospirero
Teddy bear
Teddy's Snoring
The mam I love
Though Philomela
Twinkle, twinkle, little star
Up and down
Vaga luna che inagrenti
Vater unser im Himmelreech
Vedro con mio diletto
Vere languores nostros
What can we do?
When he comes again
Yesterday
Zum gloria
Zum sankrus

97
97
80
72
72
72
97
21
74
97
72
97
74
72
72
26
26
43
158
72
72
72
72
43
43
43
26
72
72
43
21
74
97
97
43
80
97
97
72
80
72
26
97
43
43
43
43

ПОКАЖЧИК ПЕРШИХ СЛІВ ТЕКСТУ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ
А вже весна, а вже красна
47
А вже ясне сонечко
80
А вітер накличе щедротної днини
45
А где мне взять такую песню
и о любви
176
А думки, неначе тучі, мов гіркий
осінній дим
86
А зима сніжком усе заносить
101
А з-під гірки все туман, все туман.
Осінь наша довгая
65
А кохання — не сніг, а кохання —
не лід
81
А кругом яблунь — коні,
хрумкотять
103
А листя кружляло
70
А, люлі, люлі
105
А люстро неба таке прозоре
42
А ми молодії стрільці січовії
не боїмося нічого
49
А надо мнов вітер віє
61
А ніч хоче спати
70
А сніг від крові аж гарячий
172
А ти ж була, як та весна
82
А ти, задрипанко, шинкарко
31
А ти, пречистая, святая
31
А той любий Григорій, забув
скриньку в коморі
35
А хто любить губи, а я печериці
18
А хто хоче воювати до УПА
нехай іде
23
А хто хоче Гандзю знати, прошу
мене запитати
18
А що мені, мамо, лихо?
84
А я таку в серці силу чую
86
А я щира українка галицького
краю
93
Аааа
80
Айстри пахнуть дитинством
172
Алилйуя, алилйуя
30, 80, 172
Амінь. Господи, помилуй
172
Ангели в тихих полях дивну
звістили новину
96
Ангелик уранці
106
Ах, как больно, сердцу
59
Ах, Марічка, чарівна Марічка
82
Ах под сосною, под зеленою
176

Бабиного літа ниточка шовкова
Бабуся наша дорога
Багаті красою
Багато важиш ти у моїй долі
Багато пісень є
Бачимо вас при дорогах
Бачу Бога кожен день, як відкрию
вранці свої очі
Баю-баюшки-баю, не ложися
на краю
Бедный конь в поле пал, я бегом
добежал
Без любові світ не уявляю
Без рідної буди нам звірі не люди
Безграничных полей я люблю
ширину
Белое платье, белая фата
Бистра вода, бережечки ломить
Бистра вода, беріжечки зносить
Бистрі води несуть
Битим шляхом через давнєє село
Бігла я через ліси
Біжать стежини поміж ожини
Біла свинка
Біла хата в саду
Біла хата в саду, біла хата
як лебідь
Біла хатина коло дороги
Біла-біла з цяткою хустина
Білий сніг навкруги
Білий сніг черешень чорних
Білим цвітом знову яблуня цвіте
Білі акації будуть цвісти
Білі коні, білі сани
Білі, руденькі та чорненькі киці
Біля замку я народився
Біля криниці вишня виростала
Біля плотика ягнички
Біля рідного дому, біля рідних осель
Біля річки, біля броду немов
та калина
Біля річки шумить
Біля хати — калина і м'ята
Благослови душе моя, Господа
Благослови душе моя, Господа,
благословен єси, Господи

41
92
87
61
50
33
91
158
72
53
23
61
60
25
25
92
39
41
99
101
82
38
39
45
54
53
53
53
92
100
53
83
106
45
59
78
171
172
80
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Благословляйте верную любовь!
Она поёт
46
Блажен муж на лукаву
31
Бо війна війною — вісьта-вйо
25
Бовваніють хрести
53
Бог великий все уміє
96
Бог на світ нас дав
87
Бог предвічний народився
20, 91
Богдане, батьку, подивися
171
Богородице Діво, радуйся
30, 80
Бог-Творець дав купіль-чудо
87
Боже великий єдиний, нам
Україну храни
21, 23, 24, 43
Боже великий, єдиний! Нашу
Вкраїну храни
91
Боже, вислухай благання, нищить
недоля наш край
66
Боже всевишній наш царю
172
Боже, врятуй Україну, молю,
благаю, прости
49
Боже мій, Боже мій, Боже
93
Боже Різдво приходить до нас
103
Боже, спаси, суди мене
31
Боже, ти любов'ю
87
Боже. Ти сонце
28
Боже, храни людину
69
Болить моя голівонька від
самого чола
74
Большие мотыли
55
Босоніж ступаю
59
Боюсь торкнутись звуком
твого генія
79
Брав тебе у ясир яничар
80
Був за морями витівник
173
Був час, коли усе вже по цимбалах
55
Бувай ми здорова ти дівчино моя
18
Бувайте здорові, живіте багато
176
Будь благословенним у віках
39
Букварі і читанки
93
Букет конвалії лежить в твоїй руці
61
Букет червоний
61
Буковино моя мила мій солодкий краю
174
Була весна весела, щедра
56
Була колись дівчина і був
то дивний час
35, 38
Було не спекотно
83
Було ночі замало і тобі, і мені
82
118

Бурлака-місяць — мов підбитий
птах
55
Буяє гронами калина
65
Бывают дни
70
Бывают теплые дожди
70
Был полдень, полный хрупкой
тишины и свежести
55
Бьет по окошку дождь
70
Бьётся в тесной печурке огонь
176
В безумный двадцать первый век
приходит новый человек
60
В Вифлеємі новина, Діва Сина
родила
20, 35
В Вифлеємі радість стала, зірка
з неба засіяла
35
В глубокій долині пас милий коня
18
В годину лиху і негожу
95
В давньому селі Кібляри
87
В дарунок лишаю тобі я рядки,
наповнені смутком
77
В діброву зелену
100
В діда внучка є Даринка
83
В Доброні земля багата
87
В дорогу їду, моя доле
67
В дядька жінка дуже класна
81
В жизни личной все стремилась
64
В зеленім ліску, на жовтім піску
35
В иріях я всюди приходжу
82
В Кастильском городе
61
В квартирі міста Чорноморськ
100
В квітучій веселій дитинства країні 60
В кінці греблі шумлять верби, що
я насадила
34, 74
В когось муза така, як стрибне
55
В когось хатка — лиш небо
безкрає
55
В короні зір і у віночку з жита
54
В лісі є зелена хата, там поснули
ведмежата
80
В літню пору їжак-татко
170
В мае на цветущий сад
60
В майский день мы с тобой
повстречались
83
В мене очі сині
83
В Мирославки личко сяє
106
В моєму королівстві є прекрасні
ріки
105
В моїй країні знову свято
60

В нашій церкві нині свято,
свято радісне
В нашім домі невідомі
В нашої Наталки
В нашому дворі сумують ясени
В небі голубому журавлі
В небі гострим клином
В небі зірка покотилася
В небі зірка світить
В ніч казкову
В новім граді, Вифлеємі, стало чудо
В новогоднюю ночь мы с тобой
В новорічну ніч ми танцювали вальс
В одному королівстві
В осінню ніч так холодно без листя
В памяти остался
В парке весеннем оркестр
наш играет
В полі тополя
В полі-полі плужок ходить. Щедрий
вечір
В розсаднику світяться квіти
В саду вишневім біля хати
В світ Спаситель народивсь!
Алилуя
В свята і в будні
В селі на горбочку
В серці сум
В синім полі половецькім
В твою любов неначе в океан
В твою судьбу свой умысел
В тихій зажурі
В тихом зеркале вод
В тишине безбрежной
В тиші вечірній, як зійде зоря
В том саду
В тому, певно, й наша є провина
В тот вьюжный неласковый вечер
В ту ніч святу, ніч Різдва щезла
темнота
В тумане скрылась милая Одесса
В Україну — де калина
В Хребтівськім яру
В хустині посивіла мати
В цей день цвітуть салюти
В цьому домі, як у раю.
Щедрий вечір
В цю нічку незвичайну
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В школе нашей хорошо
Валенки да валенки
Вас закинула доля далеко
Ваш старый дом напоминает
скрипку
Вашу науку згадуєм, тату
Ввечері матуся нас чарує
Вві сні і наяву
Вдалині синіє море, не дістати
в морі дна
Вдарили трави лунко
Вдаряй мечем, вдаряй
Вдома посадила
Веде сюди дорога стрічкою
Везли коні з горба фіру
Великі битви вимагають сил
Велику радість звіщаю я вам
Величає зелен-край
Вербовая дощечка, дощечка,
бігла по ній Настечка
Вербовий сон
Вереники-ліпленики ніби річ
не хитра
Верни мені, доле, дорогу мою,
де в золоті поле і пісня в гаю
Вернулся я на родину, шумят
берёзки
Верховина — мій край
Верховина — отчий край
Веселковий рідний краю, щирий
спів у серці маю
Весна бурхливим подихом жартує
Весна буяє
Весна, весна! — Шумить ріка
Весна. І знов трава зелена
Весна іде з піснями
Весна приходить знов
Весна. Пробуждаются чувства
Весна так несподівано прийшла
Весна цвіте в душі
Весни тремку і ніжну спрагу
Весно моя
Весно, моя нене, нахились до мене
Веснонька воскресла
Весняне сонечко збудилось, зігріло
світлом
Весняний день зорю несе
Весняний день, Пасхальний день
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Весь сад укутан ароматом
40
Ветераны, ветераны
76
Вечер тихой песнею
176
Вечері твоєї тайної днесь
Сину Божий
30
Вечерком в садочку
48
Вечерком за окном
176
Вечір, вечір. Тишу річка п'є
171
Вечір дихає спокоєм, притулившись
до землі
96
Вечір догора
39
Вечір зійшов на ніч
100
Вечір зорями спадає
50
Вечір упав на поріг
42
Вечірні вогні горять
171
Вечірній дзвін, вечірній дзвін...
багато дум наводить він
49
Вечоріє... Верби з греблі
42
В'ється стежечка понад берегом
42
В'ється стежка до села
94
Вже більше не сумуй
71
Вже весна воскресла, трави
зеленіють там на Закарпатті
23
Вже весна прийшла неждано
55
Вже вечір вечоріє повстанське
серце б'є
23, 49
Вже витає Христове Різдво
53
Вже відспівало літо
82
Вже відцвіли бузки
42
Вже давно за обрії
42
Вже давно у нашім домі
98
Вже досить мук, каторги і знущання 23
Вже з Дністром прощається лелека
45
Вже заснуло сонечко, місяць над
віконечком
96
Вже їм сонце не світить ласкаве
53
Вже летять сніжинки
101
Вже минула метелиця, чому старий
не женеться
81
Вже не напишеш для нас
82
Вже небо поли розгортає
103
Вже Петрівочка минається, сива
зозуленька ховається
65
Вже півень на воротях
94
Вже покошена отава
61
Вже прослалась стежечка
102
Вже розсипає свято конфетті
41
Вже розтанув сніг увесь
54
120

Вже розцвітали матіоли
83
Вже сідає сонечко
42
Вже скінчили клас четвертий
106
Вже спить містечко Вифлеєм
29
Взглядгрустит на буйной пене
57
Вздовж вулиць міста навесні
39
Взяв би я бандуру та й заграв,
що знав
176
Ви жертвою в бою нерівнім лягли
з любові до свого народу
49
Ви у моїх думках
39
Ви хлопці, молодці сідайте на коней 23
Виграва на різних струнах
42
Видиш, брате мій
25
Видно шляхи полтавськії і рідну
Полтаву
74
Вийди мила до потічку
176
Вийшли в поле косарі, косять
ранком на зорі
84
Вийшло сонце з-за гори
106
Вийшов якось уночі
55
Викинув Михайлик
106
Винко, винко, винко червене, кто
тя буде, винко, піять
174
Виростає моя Україна
42
Вирушили хлопці на війну
76
Висит на заборе гарбуз
59
Вислав Сталін свої діти на Західні
землі
23
Високі дороги
79
Вихвалялася оса
60
Вишивала мати рушники
82
Вишиванку вишивала
48, 50
Вишиванку мама
92
Вишні зацвіли в моїм саду
69
Вишні-черешні розвиваються, синє
озеро розливається
43
Від Зими — палке вітання
178
Від Києва до Лубен насіяла
конопель
176
Від сонця Божий день ясний
53
Від старості кульбабка побіліла
101
Від Сяну, аж до гір Кавказу
25
Від тихого Дону до верхів Карпат,
одна нероздільна родина
23
Від цвіту до плоду доріженьку
хресну
75
Відбиток дня приніс нам карму ночі 77

Віддавала мати дочку на чужую
стороночку
174
Від'їжджаєм з України
54
Відлетіли далеко пташки
101
Відлетіли у даль журавлі
82
Відлітають, відлітають чорноокі
журавлі
53
Відлітають зими з веснами
178
Відлітають у даль
82
Відмінниця Мотрона
76
Відмовляла Галочка в покорі
93
Відродження минуле, наче храм
45
Відродися, моя Україно
81
Відцвіли, відгули, відболіли —
і ні кроку вернути назад
53
Відцвіли черешні, розквітають вишні 59
Відшуміла юність, відцвіла
83
Відшуміли, віддзвеніли
42
Візьми в дорогу яскраву зірку
65
Візьми мій любий, всі мої кохання
71
Війна я знаю, що це
85
Віки дарували гіркий нам полин
82
Він приплив з Атлантики
100
Вірую во єдиного Бога
172
Вість пролунала, радість настала
29
Вітаємо вас, мами, з весняним
світлим святом
171
Вітер в очі сніг жбурляв
64
Вітер гітару на осінь настроїв
171
Вітер м'яв сіножат і траву
82
Вітер ніжно гладить трави
87
Вітер ромашку в полі колише
96
Вітре, чому завиваєш дико, як звір
79
Вітри — мов прощення. Вітри
55
Вітрику, тихше
80
Вітчизною зову
61
Вічна слава безсмертю хоробрих
99
Віють вітри, віють буйні
173
Віють вітри, віють, повівають
по ланах широких
23
Віють вітри та буйно повівають
49
Вкраїнське живо наші степовички
84
Влітку з татом, мамою
60
Внезапнее, чем первый снег
57
Вновь луна молодая
40
Вночі мені приснився сон
100
Во Вифлеємі зоря сіяє. Там грають,
грають
35

Во время жажды дай напиться
Во царствии твоем помяни нас,
Господи
Возможно, мы обряды
Волинськими стежками
Волошки вицвіли за літо
Вона замінить усім маму
Вона пройшла повз мене
Вона — у золоті царівни
Воно — то мій Хорал
Воскресіння весни, як пришестя
Христа
Восплач, пророче, Сине Божий
Вот липа близ колодца
Вот музыка вливается в меня
Вот они расселись по лесам
Впали дві зірниці та й в одну
криницю
Вперед, вперед, з веселими піснями
Вповито снігом гори мовчазні
Вранці півник молодий
Время быстро пролетает
Вродлива жінка в білому халаті
Все буяє і цвіте
Все было просто
Все відносно в цьому світі:
і трамвай
Все далі і далі дитинство моє
Все засипало сніжком
Все затихло опівночі, тільки місяць
сяє
Все прекрасно! Всюди біло
Все розквітало
Все теперь по-новому
Все упованіє моє на тебе, мій
пресвітлий раю
Все цветы Вселенной
Все это было с нами
Всегда наша жизнь
Всі говорять — як змія
Всі навшпиньки ходять вдома
Всі ці роки ми навчались
Всім відомий дядько Ваня
Всім привіт! Казковий вечір
Всім привіт! Радіймо всі
Всіма барвами ялинка
Вспомню первую встречу
с любимой
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Вставаймо, вставаймо! Нас кличе
сурма
23
Встає зоря над обрієм
42
Встала весна, чорну землю сонну
розбудила
80, 173
Встану вранці, помолюся
96
Втомилися руки
53, 82
Вулички, провулочки Житомира,
де живуть минувшини сліди
83
Вы иной раз мальчишка как сорви
голова
70
Вы шумите, шумите
176
Выйду ранним утром
59
Выпускной всё ближе
83
Выходя на пути
57
В'яне, сохне рута-м'ята край мого
вікна
38
Гайда в лоно бурі
86
Гарна калина, що у садочку, а ще
гарніша в батька дочка
35
Гарна наша Україна
83
Где гулять любили мы
60
Где прозрачных небес
40
Гей, ви квіти пахучі
98
Гей, видно село, широке село
25
Гей, гей! Із-за гори військо наступає.
Трублять труби
23
Гей, готуйтесь, партизани, заки
сонце не зайшло
23
Гей, готуйте хлопці зброю,
вирушаємо до бою
23
Гей, десь там, де чорні води
38
Гей, же до бою, браття, за волю,
Гей, же з катами
49
Гей, же до зброї, браття за волю
23
Гей, зірву я цвіт барвінку
82
Гей, легіники кохані
37
Гей, на видноколі
104
Гей, піду я в ті зелені гори
де смереки гомонять
18
Гей, повстанці українські, як це вам
здається
23
Гей, Січ іде, красен мак цвіте
35
Гей, степами, темними ярами
23
Гей, там на горі, січ іде
23
Гей, там у Вільхівці, там дівчина жиє 25
Гей, там, у полі високая могила
25
Гей, хлопці, в коло станьмо
23
122

Гей, шановні, годі вам
55
Гей-гу, гей-га, таке т в нас життя,
наплечняки готові
23
Ген зліта з великої любові Кобзареве
слово
79
Геть вороги з України. Геть
із широких степів
23
Гетьте, думи, хмари осінні! Тож
тепер весна золота
66
Гладив туман річку
47
Гладил рукой
61
Глянь — навкруг цвітуть жоржини
39
Гнуться верби поміж став
30
Говорят, гордыня — это грех
60
Говорят, что на грешной земле
60
Говорят, что октябрь
40
Говорят, что понарошку
40
Голос Земли — всех семь звуков
83
Голубонько-дівчинонько моя, мій
рожевий цвіт
18
Гомін по діброві
79
Гори сині ріки чисті
30
Гори, гори, моя звезда, звезда
любви
176
Горит заветная звезда в вечернем
небе
61
Горить моє серце, його запалила 18, 21
Горнулась синя ніч
172
Горобинова пожежа над
бульваром
83
Гортаю я життя сторінки
69
Горять свічки у кожному вікні
82
Господи, помилуй
172
Господь казав не раз
29
Гості бажані летять
87, 106
Готуй мені збрую, готуй мені коня
25
Грабували край лихі чужинці
53
Грай, моя бандуро, грай, край наш
рідний звеличай
90
Грають, грають полечку цвіркуни
101
Грають сурми, грають, — юнаків
скликають
23
Гріє сонечко, усміхається небо
яснеє
99
Гуляв вітер по долині.
48
Гуляєш з чоловіком в парі
83
Гуляю по полю
48
Гур-гур у небі грім
101

Да бросьте, вы
70
Давай поїдемо туди, де кожна
лінія — краса
55
Давно крокує світом
61
Давно ли песни ты мне пела
176
Давно, після уроків
100
Дай жаждущему пить
61
Дала-с мене моя мати за Дунай
18
Далеке, хмуре поле
85
Далёкий мой друг
43
Далеко у морі
60
Дбає Бог про пташку
96
Два півники горох молотили
54
Двадцятилітній юнак
79
Двадцять три дев'яносто і дев'ять
77
Дванадцята година на вежі збила
66
Две бабушки есть у меня
59
Двері до школи відкриті
170
Двірничка покохала
55
Де б нам успіх не вдалось зустріти
93
Де б не був я
42
Де вечори у цвіті черемшини
53
Де високі гори й луки височенні 87, 106
Де Дніпро тече широкий
53, 82
Де згода в сімействі там мир
і тишина
91
Де зоря на землю
76
Де медуниця й запах поля
45
Де отцюзнина ми мила
61
Де ти, любов моя
50
Де у мішечку
62
Де у скиртах сонця
53
Де Чорне море і блакить
58
Де я побачив світ
87
Декабрьская вьюга
40
День, день — гарний день
178
День и ночь роняет
176
День кожний, як натягнута струна
82
День минає уже, насуває ніч
91
День народження моє — величезне
свято
48
Десь колись промчали сиві коні
76
Десь там далеко на чужині
49
Десь торкає жайвір дзвін
у піднебессі
172
Десь тут була подоляночка
47
Дети особых балетных кровей
64
Дехто каже, що нема кохання
50

Джерельну воду не сколочуй
Джонатан Білл котрий підстрелив
Дзвенить у зорях небо чисте
Дзвінок голосистий у клас закликає
Дзвони Лаври і дзвони Софії
Дзвоники різдвяні і пісні веселі
Дзень, дзень, дзвони хай дзвенять
Дзюркотить струмок
Дивись на світ очима юності
Дивишся в очі
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю
Дивлюсь я на яснії зорі, смутні
мої думи, смутні
Дивляться тополі в небо
Дивнй котиться клубочок
Дивний хлопчик народився то Син
Божий воплотився
Диво-ружа і лелія
Дитинство було
Діброво зелена, озовись до мене
Діва народила. Діва народила
Дівчина сорочку вишивала
Дівчино, панночко, пані
Дід мороз на білій свинці
Дійде час, прийде тая година, що
покинемо тюрми усі
Діткам біля липи
Дітки старших потішали
Для Івана Хланти
Для розлуки є зустріч. Розлука
пророчить дороги
Для свого віночка
Для тебе осені початок
Для тебе я приготував
Дні пролетіли, дні журавлині, сіном
духмяним
Дня пречистого, світлого, дивного
До берізки дятел прилетів
До берізки піду я зранку, разом
з нею сьогодні заплачу
До Вифлеєму усі спішіть,
швидше туди біжіть
До дівчини по садочку
До Дніпра я приходжу
До літньої тебе рівняти днини?
В тобі є більше
До ненченої хати на поріг
До оселі треба
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До пастухів в убогім домі
95
До тебе біла пташка прилетіла
92
До тебе йду з радощів і тривог
55
До тебе, Україно, наша
бездольная мати
56, 93
До чого ж мило на Поліссі
81
До, ре, мі
100
Добрий вечір тобі, пане господарю 104
Добрий день, добрий день, ниви
і поля
98
Добрий день, моя родино
178
Добрі люди, коло хати
87
Доброї вам днини
101
Довгі вуха, довгі ноги
106
Догоджай у всьому Богу
87, 106
Дожди, дожди... Идут дожди
70
Дождь осенний снова
70
Доза счастья и несчастья
59
Дозріла малина
53
Доле моя, доле, доленько моя
66
Долею лишилась моя Україна
82
Долу селом тече потук, мостика
немає
61
Допоки ми у білім світі
42
Дорога... дорога додому
42
Достойно есть яко во истину
80
Достойно є по правді величати тебе,
Богородице
172
Доченька моя, колокольчик мой
171
Дощ говорить, що ти мене любиш,
ждеш тепла
76
Дощем родючим знову
96
Дощик, дощик з висоти
54
Дощик, дощик-пустунець
92
Дощик у моє вікно постукав
81
Дощик-накрапайчик справжній
барабанщик
102
Дощику щедресенький
178
Дощі плачуть уночі... Тремтить
полум'ям
42
Дрімає калина в червонім намисті
49
Ду-ду
84
Дуже радісно сьогодні в серденьку
моєму
96
Думи мої, думи мої, ви мої єдині.
Не кидайте хоч ви мене
35
Думи мої, думи мої, лихо мені
з вами
31
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Думка думку доганяє
87
Думки — про тебе як сонечко
вабливе
77
Духмяна черемха зітхає
53
Духмяний хлібчик на столі! А звідки
він?
96
Душа, мов джерельце
96
Душа — мов скрипка пилом
припада
55
Душа поета — доля народу
68
Душе моя, душе моя востань
30
Дымилась роща под горою
176
Ей, зелені кафлі, біла пец,
не знала мі мена хліба впец
174
Емануїл прийди, прийди
28
Если в северных широтах
64
Если во взгляде мужчины
64
Если сын нагрубил
60
Есть на юге такой уголок
58
Еще зеленая листва
70
Є багато мам на світі, але
в кожного одна
90
Є в мене друг чотирилапий
101
Є в Тарасика й Олесі
106
Є жінки, немов зірки
78
Є мить чудова
77
Є на світі гарних міст багато
171
Є чарівна криниця в нашому місті
55
Єднаймось, брати-галичани,
не час на роздори, не час
23
Жала Гануся шовкову траву
по зорі, гей
20
Желтою лампой светит луна
158
Женщина-лето — улыбка сеяет
70
Живе на світі дивний чоловік
171
Живет в прекрасной солнечной
Полтаве
60
Живет моя отрада в высоком
терему
176
Живет такой среди людей
64
Живешь ты далеко теперь
59
Живи Україно, свобідним життям
на щастя народу, на смерть ворогам 23
Живіть собі, й здорові будьте
79
Живою казкою, теплом і ласкою
18
Жизнь моя, как яблоневый цвет
61
Жизнь прожить — не поле
перейти. Я тебя так поздно
59

Жили-були намисто і струна
55
Житомир, батьку ти наш
83
Житомирський п'ятидесятий полк
83
Життя колоситься зернисто
74
Життя у кожного своє
87
Життя, що було
55
Житье у нас — и умирать не надо!
Что день, то пир то рай
72
Жовто-блакитний стяг над нами сяє 49
Журавель, журавель, довгоносий
журавель
80
Журавлики, журавлики
96
Журавлики-журавлі, де бували
ви малі
84
З гілочки на гілочку
173
З дерев останній лист спадав
77
З дружиною зійшов на гору
83
З мужністю Богдана міцніли
Черкаси
68
З неба ангели летять
29
З неба ясне сонечко
96
З призьбою хати
45
З тої гори високої вітер повіває
18
За байраком байрак, а там степ і
могила
172
За веселковим небокраєм
173
За веселковим, за небокраєм
104
За вікном хурделиця гуде
175
За віконцем біло
60
За все, Всевишній, дякую тобі,
за сонце ясне у зеніті
53, 82
За горизонтом небо рум'яне
82
За дібровою місяць, біля нього зоря 173
За Києвом під Крутами
страшний бій був
49
За крутими берегами по ріках
85
За нашою слободою росте жито з
лободою
43
За порогами це місто народилось
59
За правду браття
18
За рекой, за лесом
176
За рекой мой сон
40
За рекою стоит село
59
За речкою глубокою
61
За рідний край, за нарід свій
25
За рікою грає флейта
100
За сімома десь горами
25
За твої, дівчино личенька пишні
25

За туманами сивими загорілася
зіронька
42
За Україну з вогнем завзяття
49
За щирість її не злюбили
53
Забавно в жизни получается
60
Забіг зайчик у село
106
Забіліли сніги
53
Заблукало літо поміж травами
42
Забота у нас простая
176
Забриніли дзвіночки конвалій
39
Заброшенной гитары
57
Забудь мене, мене забудь
35
Забудь мене, моя матусе,
забудь мене
49
Забуяла дивним цвітом
54
Забыл, как звать
70
Заведи мене в поле
92
Завершился фестиваль
60
Завжди сонцю віддаємо шану
178
Завжди хотіла мама
60
Завиває завірюха, а у нас червоні
вуха
101
Завії відшуміли
43
Завірюха-хуга вила
100
Завтра будет поздно, ведь
выпадет снег
59
Загляне сонце вранці
92
Заглянуть осторожно в глаз разливы 70
Заграви блеском наш стяг сіяє
23
Заграли сурми, радісна година
33
Задзвеніло літо
42
Задивилась дівчина на воду
42
Задивилися зорі
39
Задивилось сонечко
42
Задивлюся на верхівку неба
77
Задощило літо... Задощило
42
Задрімали хвилі, ясний небосвід
43
Задуває пеленою
93
Задушевна, ніжна, милостива
музика з-під пальчиків бринить
45
Зажурився дід Мартин
98
Зажурилась бідная удівонька, що
не скошена, не згромаджена зелена
отавонька
18
Зажурились галичанки через тую
зміну
25, 50
Зазирнула у вікно
102
Зазирнуло сонце у кожне віконце
69
125

Заквітчали дівчатонька стрільцеві
могилу
25, 34
Закохався я в лілію чисту
60
Закохана в Карпати
48
Закриваю очі
103
Закрили небо морок і тьма
30
Закружило, замело
40
Закружляла осінь лист останній,
понесла вітрами
70
Закувала зозуленька на стодолі
43, 80
Залишив якось, парасольку вдома
55
Залишився вдівцем дідуган
старенький
82
Заманила котеняточко
103
Заманчивое солнце
64
Замело, замело, запорошило
82
Заметет метель
59
Занадився журавель до бабиних
конопель
162
Запалав вогонь і погас
39
Заплакані карі очі, задивлені
в далеку путь
66
Заплетем вінки та й на всі святки
65
Запою я песнь цыгана
83
Засмутилось кошеня — треба
в школу йти щодня
80
Засніжений вечір зоріє вогнями
39
Заснули мальви
176
Заснули мальви біля хати
47
Заснули мальви коло тину, гойдаю
я свою дитину
103
Заспівай мені, мамо, оту колискову 42
Заспівай мені, мамо, ту пісню
92
Заспіваймо дружніше
38
Заспівала пташка на вербовій гілці
39
Заспіваю пісеньку
178
Заспішив од порога пішник
86
Засумуй, трембіто, та й по всьому
світу
25, 50
Засяяв ранок росами
42
Засяяла зірка з небесних глибин
96
Затанцуй меня, метель, закружи
40
Затишне місто
39
Затишний дім
100
Заходить сонце за горою
175
Зацвіла волошка — синя дивина
103
Зацвіла калина
65
Зацвіли жоржини під вікном
82
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Зацвітає верес в полонинах
Зацвітуть чебреці
Зачем срубили красную рябину
Зачем тебя я, милый мой, узнала,
зачем ты мне ответил
Зачем ты меня
Зачепився місяць за дзвіницю, спить
стомившись
Зашуміла ліщинонька, заплакала
дівчинонька
Защебетала та й ластівонька у
новорічний веселий вечір
Заясніли сади навесні
Зберемося з кумом
Збирає сонце ранішню росу
Збудись, могутня Україно,
козацький краю
Збудись, Україно, повстань. Весну
зустрінути устань
Збудіться люди, встаньте, не спіть
Звечора малесенький світлячок
Звідки в тебе чудні губи,
очі повні ласк
Звідки ти приходиш
Звуть смереки в гори нас
Звучат слова последнего привета
Згадай, згадай, моя матусю, згадай,
згадай, що я твій син
Згадую: так я в дитинстві
Зглянься, Господи
Зголосився комар до повстанців.
Гей, щоб кусати
Здесь вам Киев и Одесса
Здоровый, крепкий мужичок
Здрастуй сонце
Здрастуй сонце, здрастуй воля
Здрастуйте, рідні! Як там, у Штатах
Зелений гай, пахуче поле в тюрмі
приснилося
Зелені Карпати і сивий Дністер
Зеленіють наші гори
Зеленіють трави, дощиком помиті,
землю зігріває
Земле, доле моя
Земле радій, Христос прийшов
Землю виорюють гранати
і справлять її під засів
Земля в объятьях неба
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Земля в шкоринці
55
Земля вербово-калинова у вишиванці
і вінку
65
З'єднались долею
60
Зима была без снега
60
Зима — така маленька як японка,
і ось — твій тихий вирок
55
Зима. Уже снігами стали
42
Зимі пора від нас тікати
67
Зимова річко, добрий, добрий день 103
Зимовий вечір за вікном
170
Зимонька біленька вже до нас
прийшла
102
Зів'ялі квіти відійшли, зморожені
вітрами
49
Зійшла зоря, вставайте люди
172
Зійшла зоря на синім небі
65
Зійшла на князя благодать
174
Зійшов із вічності Тарас
75
Зірвалася хуртовина, топче збіжжя
на лану
23
Зірка в небі заясніла
93
Зіронько яскрава, розкажи про себе 96
Зірочка у небі
96
Злітають до неба рядками
91
Злотаві лілії, синь неба
45
Змию коси запашним любистком
39
Знав ти бурі над собою
87
Знаю не є краю
87
Знаю, нічко, знаю, що зірки моргасті 82
Знов зозулі голос чути в лісі
176
Знов надходить весна
42
Знов прийшло
54
Знову біля хати
42
Знову іду туди
78
Знову осінь
42
Знову осінь, знов у далекий вирій
50
Знову понад лугами
42
Знову разом ми зустрілись
78
Золота, золота зіронька у небі
104
Зорі і птиці
100
Зорі, як свічі
81
Зоря в вишині
100
Зоря моїх юначих дум
33
Зоряна ніч кличе мене
50
Зплітає стежина ноги споришем
83
З-позад хмари вуйшов місяць
61
Зранку проснувся, тихо хитнувся
78

Зродились ми великої години,
з пожеж війни і полум'я вогнів
23, 49
Зупинись на хвилину
53
Зупинися, юна перехожа
53
Зупинити час, це зірвати зелену
вишню
73
Зустрів я принцесу
76
Зустрілись уперше з тобою
42
З'явився перший звук
100
И в осенней печали
70
И жизнь прошла, и смерти
не осталось и поровну
55
И запах осени
70
И падал снег
70
Иду по тихим переулкам
61
Из-за гор и леса туча грозовая
21
Имя твое ночами
70
Иней. Ветер. Синий вечер
84
Институтская подруга, задушевная
подруга
39
Його штати знали
87
Йде весна
42
Йде весна-весняночка відчиню вікно 96
Йде січове військо та співає
стиха
25, 34
Йду, їду я та не марно
18
Йду стежиною з дому
54
Йдуть літа, то не біда
50
Йшли корови із діброви, а овечки
з поля
99
Йшли селом, партизани по землі
українській, невільній землі
170
Йшли стрільці до бою за Вітчизну
49
І багата я, і вродлива я та не маю
собі пари
35
І без тебе ніяк
81
І знову заграли сталевії сурми,
і знову зітхає дівча
23
І калинова і тополина
91
І красна, і ясна молоденька весна
84
І молилася я, сподівалася я
50
І прийде в Україну Чорновіл...
У небеса скипіло споночілі
33
І снилося з ночі дівчині
25
І цей штахетник батарей
55
І широкую долину і високую могилу 18
Іванчику-Білоданчику, поплинь,
поплинь по Дунайчику
47
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Іде весна і тане сніг
Іде Шевченко по Вкраїні, шука
оновлення сліди
Іду на коляди з міста в село
Іже херувими
Із гір Карпат лунає пісня волі,
під жовто-синім прапором свободи
Із давньої поліської легенди
Із далеких доріг
Із далекого краю лине звістка свята
Із душі цілої
Із зеленої сорочки
Із Марави йшли по світу
Із суботи на неділю, новина ся стала
Із-за гори високої вітер повіває
Із-за гори вітер дув
Інієм вкриті коси твої
Іншим — очі холодні
Ісус, о що за дивне дитя, Ісус
Ісусе, Сину Божий, помилуй
нас. Ісусе
Ішла собі дума
Ішли женці жито жати
Ішли ми до бою темними лісами,
ішли визволяти рідний край
Ішло дівча лучками, лучками,
лучками
Ішов козак з Дону, із Дону додому
Ішов ледар на роботу
Їхав в електричці
Їхав віз через ліс
Їхав стрілець на війноньку
Їхали козаченьки степом, долиною
Їхали повстанці з поля, така вже
повстанська доля
К нам вновь пришла красавица
К тебе так долго
Каждый живущий под небом
Каже батькові синок
Кажуть люди, що щаслива я з того
сміюся
Казала дівчина, казала
Как время быстро всё бежит
Как грустно
Как дерево сухое
Как живешь, моя гитара
Как запретные книги
Как мать убили у малого птенца
128

90
83
87
26
23
172
42
96
174
170
87
18
25
35
65
79
29
99
85
162
23
171
35
106
48
99
25
35
23
59
70
60
106
18
25
60
176
57
57
55
72

Как мы с тобою долго были
70
Как прекрасна даль морская
176
Как птицы, пролетели листки в
календаре
40
Как родная меня мать
176
Как ты там
61
Как хочу я с тобою встретиться
83
Каким ты был, таким остался
176
Как-то утром на рассвете
176
Калина зажурилася — на явір
похилилася
55
Калинова сопілочка весело заграє
39
Кальнишевського справжні онуки
54
Капотить дрібненький дощик
102
Карпати Вседержитель бачить
87
Карпати, жадога моя
85
Качур молодий, чом сам плаваєш
35
Квітне — веснує земля
76
Кед-єм ішов од свій мілой, юж
бив білий день
18
Кед-єм ішов през тот лес, през лес
калиновий
18
Кедь ми прийшла карта на роковац 37
Києво-Святошинська громадо
75
Клава й Мила — дві подружки
80
Кладочка, кладочка вузесенька
25
Кладу букет калина у траву
53
Кладу вірші — цеглина до цеглини 55
Кларнети сонця барвами заграють
82
Клён опавший снова душу мне
теребит
61
Клён ты мой опавший, клён
заледенелый
176
Кленові листочки візьму у долоні
92
Клеплють коси косарі
87, 106
Клубом доріг
45
Коби мені зранку горілочки
в збанку
18
Коби скорше з гір Карпатських
з'їхати в долину
25
Когда в уюте комнаты
57
Когда в час веселый
72
Когда все вроде хорошо
60
Когда гитара запоёт
57
Когда забудешь ты меня, померкнут
сразу краски мира
70
Когда зимний вечер уснет тихим
сном
158

Когда уже закончится война
70
Когда я о тебе мечтала, так много
было красоты
57
Когось кличуть кипариси
82
Кожен знає, що у нашому селі
82
Кожен рік всі жителі Юдеї
28
Козак від'їжджає в далеку дорогу,
свій край боронить
66
Козак коня напував, Дзюба воду
брала
18
Козаку зима не люба
82
Козацький марш — незламний дух
53
Ко-ко, маленькі діти
178
Коли акацій майський цвіт
94
Коли б ти, нічко, швидше минала!
Вибач, коханая
41
Коли б то ти могла, хоч
на єдину мить
52
Коли в серці смуток
170
Коли ви вмирали, вам дзвони
не грали
34
Коли ворог не міг нашу пісню
убити
41
Коли дванадцять
100
Коли збиравсь за море
41
Коли з'являється на світ людина
69
Коли із неба зірка ясна
106
Коли калина розцвіла, то не ламай
калину
35
Коли лишив я
61
Коли мороз пощипує за щічки
92
Коли на чужині душа в смутку мліє 50
Коли немає єдності
60
Коли осінній зорепад
83
Коли перший раз наш Господь в світ
прийшов
29
Коли прибитий долею й людьми
71
Коли проходять зорі в небесах
50
Коли радість б'є в груди
170
Коли співають українці, у вись
злітають голоси
84
Коли стежка зникла
65
Коли струмочки в річку
переллються
59
Коли травинка в срібній короні
42
Коли цвітуть сади
87
Коли я хочу, щоб мене любили, я
починаю це робити сам
99

Колись були ви, мамо, молодою,
ходили до криниці
78
Колись в житті зустрів вогонь
64
Колись, дівчино мила, а був
це чудний час
25
Колись неждано ми стрілись обоє
39
Колись у Київській Русі
83
Колихає вітерець
102
Колишися калинонька
174
Коло броду дотлівали
53
Коло гаю походжаю, коло
ліщиноньки
74
Коло млина, коло броду два
голуби пили воду
35
Коло річки, коло броду набирала
дівка воду
174
Коло річки, у садочку
56
Коло млина яворина, зацвила калина 25
Коль сердцу радостных видений
57
Коляд, коляд, коляда
65
Коляд, коляд, колядниця. Добра
з медом паляниця
35
Колядка лине з хати до хати
98
Кому потрібна ця жорстока
60
Копав, копав криниченьку
на крутій горі
35
Копав, копав криниченьку
у вишневому саду
176
Корова червона, і кінь голубий
99
Косарі, косарі
47
Коси вербові, теплі шовкові
53
Косили ми сіно, та як була й негода 65
Косове мій — сиві задумані скелі
44
Котику сіренький, котику
біленький
80, 158
Котишся, котиш, білий місяченьку
50
Край наш смерековий
87
Край-Карпати: зваба
87
Країв красивих пребагато
87
Краса душі людини
69
Краса життя
87
Краса-Верховина
87
Красивый, но чужой
60
Красо України, Подолля!
Розкинулось мило
83
Краю козацької слави боїв
переможних
54
Краю мій рідний, о Сумщина мила
42
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Кринице, зранена, голубко сиза
53
Крізь ліси дорога простяглася в путь 23
Крізь сніги й через літа
103
Крізь хмари, крізь бурі
23
Кружля осінній листопад
82
Кружляє листя золоте
86
Куда бежишь, тропинка милая, куда
зовёшь
176
Куди ж, куди пливуть сади
83
Куди не поглянь
60
Куди по світу не ходи
45
Куди, журавлику, летиш?
92
Кує в годиннику зозуля
94
Ку-ку-ку-ку, чути в ліску
100
Купає кожна крапля п'янкої роси
105
Купала, на Йвана, на Івана Купала
39
Купи мені, моя мати за три
копи голку
47
Лав наших залізних нічим
не здолати
23
Лагерь наш — "Лесная песня"
83
Лагідна берізка
96
Ласкавий вітер ніс мене по полю
53
Ласкает нежные цветы
40
Ластівко, ластівонько, прийди
до нас
65
Лелеки летіли здалека
174
Лети, моя пісне, в далеку дорогу
49
Летить журавлиний клин
54
Летить куля над кулями
47
Летів орел понад морем тай став
голосити
18
Летів орел сизокрилий, ой летів орел 65
Летів пташок понад воду
30
Летіла зозуля та й стала кувати 43, 172
Летіла куля понад гору
25
Летіли до мене, летіли, теплі
фламінго рожеві
103
Летний вечер, жду я встречи
59
Лето видела воочию
70
Летять ластівочки та й у три
рядочки
47
Летять назустріч нам вітри
65
Летять орли над Україною, несуть
вогонь, що запалив Тарас
68
Летять роки на крилах пісні із вуст
чудової людини
87
Летять роки, як яблука в саду
81
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Лине звіку в Чорне море
87
Лине пісня буревісна по Самбірщині
кругом
49
Лине поклик світом
106
Линув лебідь до лебідки
86
Липи цвітуть в ароматах казкових
70
Липневий цвіт, липнева повінь
86
Липовий цвіт пахне медами
45
Листата вільшина
45
Листя з кленів падає
102
Лиш у досвіта серпанок
39
Лиш у нас на Україні
162
Лише озимина, як оксамит
81
Лишенный глухоты и слепоты
55
Лишенько, ой лишенько
81
Лишь только подснежник
распустится в срок
176
Ліпше жити із піснями
87
Лісова красуня білка так працює
170
Лісове джерельце добре в нього
серце
98
Лісовою стежкою
92
Лісову несподівану пісню
42
Літа за обрій промайнули
172
Літа летять, неначе буйні коні
53
Ллється пісня буревісна
по Лемківщині кругом
23
Лодку бережно качая
83
Ложкой снег мешая
158
Луны бледнолицей оскал
55
Лучше нету того цвету, когда
яблони цветут
176
Люба матусе, ти все для мене
49
Люба матусе, я все до тебе
66
Люба, рідна Україно
54
Люби меня, красивая, пока вокруг
все вертится
40
Люби, як люблять діти
106
Любий Миколаю, нині ми співаєм 178
Любимый, слышишь, где
же ты? Меня окликни
40
Любить Бог усіх дітей і,
як батько дбає
96
Любить дівчинка Оксанка
106
Любіть свою хату бідне не багату
30
Любіть Україну, як сонце любіть
76
Любіть, свою хату бідну, небагату 162
Люблю весну чудову
96

Люблю простори наші
83
Люблю твої очі
82
Люблю тебе, мій краю
42
Люблю Україну, всім серцем люблю 65
Люблю щиро Україну
87
Люблю я шелест листя
81
Любов нам свою Бог явив в цей світ 28
Любові око, як маляр внесло
71
Любят женщины ушами
60
Людина... Поглянь в її очі
77
Люлі, треба спать80
Мав я раз дівчиноньку чепурненьку 25
Маестро на сцені
53
Маєва нічка леготом дише
25
Мак червоний
53
Маленькі сіни, ясна світлиця
30
Мама вишила мені
162, 170
Мама мене колихала
42
Мама-їжачиха тихо лісом йшла
103
Мамина доля, як пісня
102
Мамо, вечір догора
47
Мамо, втікає осінь
38
Мамо, люба
54
Мамо, матусю, лебідко
178
Мамо моя рідна, ти моя матусе
162
Мамо, не плач, я повернусь весною,
у шибку пташинкою вдарюсь твою 86
Мамочка любимая
59
Мандрувало літечко
98
Мар'яна любить діточок
106
Матері, послухайте
86
Матка ж моя, старенька, як голубка
сівенька
47
Матусенько рідненька
54
Матусю, цю пісню для тебе
174
Машерують вже повстанці,
як колись ішли стрільці
23
Мелодия, не умирай во мне! Не дай
моей душе смириться
46
Мелодії вічності
42
Мелодія вальсу пливе
75
Мене циганка перестріла
82
Мене шаблі і кулі не беруть
55
Мені б ромашку й деревій, мені
б волошку з жита
42
Мені наснився гарний сон
60
Мені наснився сад
53
Мені не заснути в цю нічку осінню
50

Мені снилися лебеді
76
Мені тринадцятий минало,
я пас ягнята за селом
21, 37
Мерехтять гірляндами
92
Месяц свои блестки
176
Метель лепила на стекле
55
Ми бачили світ істинний
172
Ми виросли
54
Ми до Австрії їдемо знову
82
Ми є родина, цвіт землі
93
Ми є трударі і війни є солдати
44
Ми живемо на Волині
81
Ми з тобою згаснем воднодень
55
Ми з тобою згаснем молодими —
може влітку
55
Ми з тобою одні
78
Ми здружилися в школі,
як прийшли в перший клас
54
Ми знов зустрілися
100
Ми зродились із крові народу,
колисала нас грізна тюрма
23, 49
Ми йдем вперед над нами
вітер віє
23, 25
Ми йдем у бій, земля дрожить
23
Ми йдемо в бій по згарищах руїни
25
Ми із любим вечерком
48
Ми літери відомі, ми всякому
знайомі
171
Ми маленькі козачата
101
Ми малесенькі дзвіночки
99
Ми на човні
47
Ми нащадки козацького роду,
народились в славетнім селі
54
Ми не забули тебе, Тарасе, черпаєм
правду в твоєму слові
44
Ми, партизани, лицарі Вкраїни
23
Ми, партизани, лицарі Вкраїни,
ми в бій кривавий з ворогом підем
66
Ми розійшлись з тобою
82
Ми сміло в бій підем за Україну
25
Ми сміло йдем у бій за Україну
49
Ми сотня лемківська завзята,
що в боях зродилась
23
Ми сотнями пішли на небо
75
Ми таблички множення
178
Ми таємно Херувими
171, 172
Ми такі у школі
87, 106
Ми тепер школярики, а не дітвора
54
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Ми у гості всіх запрошуємо щиро
83
Ми, українські партизани, рушаєм
лавами у бій
23
Ми українські революціонери,
ми рідні друзі
23
Ми ходили взимку в ліс
106
Ми щодня у ліцей, як на свято
76
Мила моя, мила
30
Мила Оксаночко
68
Милість миру жертву хваління
30
Милість спокою жертву хваління
172
Минає вже літо, голубко моя
45
Минають дні, минають ночі, снігами
вкрилися сніги
42
Між берегами річка
92
Між отав нескошених стрічка голуба 96
Між плаями чекань
53
Мій друг Адам іде в універсам,
плящину візьме
55
Мій Житомир, перлинка район
83
Мій краю-розмаю
87
Мій раю зелений, мир-зіллям
маєний
90
Мій світ в твоїх очах
77
Міріади зірочок у нічному небі
96
Міст багато в цілім світі
93
Місто моє на Збручі
76
Місяць в небі яснолиций
96
Місяць на небі зіроньки сяють
176
Місяць повний яснолиций
98
Місяць яснесенький
80
Місяченька хтось наче украв
84
Місяченьку, братику
47
Мм
43
Мне вязать бы из слов кружева
84
Мне недавно мой друг позвонил
60
Мне хорошо
176
Мне хочется понять
60
Мов білі морквинки ясні
80
Мов олень той, що загнаний
в болото, зацькований собаками
49
Мово рідна, слово рідне
91
Мово українська, сонце моє ясне
93
Мово, ясний цвіте
76
Мовчить земля і небо тихе
33
Мого дитинства стежка росяниста
42
Моє дитинство там — на ріднополі 45
Моє літо іще не минуло
81
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Моє село — моє роздолля
Моє село — це чорноземи
Може бути, що мене не буде,
перебутній час я перебув
Може в житті хтось принаду
підкине
Можливо знову загримлять гармати
і танк зімне пшеницю
Можна все забути
Мой друг, я думала о вас
Мой костер в тумане
Мой старый бард, твоя душа
Мої нескінченні дороги
Мої ніженьки прудкі
Мокнет город большой
Молитви слово є
Молнееносно мчат минуты,
бегут часы
Молоденькі, не трухляві
Молоді і дужі
Молю тебе, не згадуй більш нічого
Море бушує, море гуркоче
Морква — я, а я Буряк
Мохнатый шмель
Моя заквітчана земля неначе сонце
Моя земля здригнулася від болю
Моя земля — країна Україна
Моя земля цей злочин не прощає
Моя кохана Україно
Моя любове
Моя медово-полинова доле,
люблю тебе
Моя молитва до Бога
Моя молитва нехай лине до тебе
Моя рідна школа, моя мати
Моя теща — як принцеса
Моя Україно, квітуча, весняна
Моя Україно! Я твоя дитина
Мрійними і чесними відлетіли
з веснами
Мрія у мене єдина
Мужик їде з поля, воли поганяє
Муза моя піснею до тебе лине
Музика в серці моєму
Музика пливе і манить
Музику, музику дуже я люблю
Музыка вновь слышна
Мчать на саночках із гірки

78
82
65
91
78
174
59
176
55
78
76
40
45
60
178
83
77
48
178
176
53
81
87
37
53
77
81
42
91
76
55
101
91
45
69
18
171
173
41
102
176
98

Мчится времени река
60
Мчится поезд быстро-быстро
59
Мы врываемся в судьбы друг друга 57
Мы все спешим за чудесами
176
Мы говорили о любви, что нам
сердца сожгла
70
Мы повстречались как-то
60
Мы рождены, чтобы любить
60
На Бабурці, на місточку
84
На весіллі бринять чарочки
41
На Водохреща луна
103
На вулиці скрипка грає, мене мати
не пускає
170
На вулиці, тополями багатій
53
На горі пасе отара
106
На городі сіно низенько осіло
18
На городі той зелен клен
47
На городі, ой, не пусто
96
На далекій Півночі
100
На зеленій галяві, де рясна трава
84
На землю Сина Бог післав,
народилась нам дитина
28
На Ісуса позирає
106
На калині мене мати колисала,
щастя-долі в чистім полі виглядала 38
На камені ноги мию, на камені
стою
174
На катке, на речке Буге
76
На кого нам списати
55
На коліна я тихо схилюся, і до тебе,
Господь, помолюся
96
На копиці, мов жар-птиці
47
На крылечке твоём каждый вечер
вдвоём
176
На лелечім крилі
45
На нашім подвір'ї три дереви росло.
Рай розвивсь
35
На небі зірка ясна засяла
20
На носику білесенька пелюстка
103
На острові Лабемба
80, 104
На первое свидание
57
На підвіконні в класі квіти
104
На плесі затаврованих стремлінь,
нестерпно сумно
55
На подвір'ї в діда Мішки
178
На подвір'ї мороз
82
На Поділлі в Україні
171
На Покрову я часник садила
39

На полях, у дворі вже весна зелена
96
На протяженье долгих лет
60
На прощання серпень
39
На пути одиночества встань,
и в объятья тоску заключи
40
На п'яцу годинов ранньов я купив
клебаню
61
На Різдво Христове
87
На ріках круг Вавілона, між
вербами в полі
31
На ріці крижини і льоди
103
На розпутті кобзар сидить
86
На світанку вулицями міста
94
На світанку йдуть до танку
45
На світанку мати
50
На світанку спів пташиний
96
На світанку чи пізньої ночі
91
На світі найкраще
82
На серый город падал снег
46
На сетчатках стрекоз
чешуилось окно
55
На сині, на білі
77
На сонячній галявині у лісі
39
На сопілці граючи
102
На сплетіння доріг
45
На стерні коло ріки
106
На Страстной бульвар, зверь
печальный
55
На тому березі надій
42
На травиночки малі
90
На тризубі палає
93
На узліссі — сон прекрасний
42
На хрещатій горі де букети бузкові 45
На Цигелці цінтерія
18
На часах у нас двенадцать
176
Навесні цвітуть сади
100
Нависли сутінки над нашим рідним
краєм
173
Навіки чудесна
87
Наворожи мені, ворожко
82
Над Бугом рікою ми стрілись
з тобою
39
Над Вифлеємом зірка з'явилась
96
Над гір всіх верхів'ям
77
Над глыбоков быстриною мостык
наладженый
61
Над Дніпровою сагою стоїть
явор меж лозою
31, 43, 44
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Над замріяним Пслом
Над Києвом весна
Над ланами рожевий світанок
Над небокраєм цятка тріпоче
Над озером чаєчка в'ється, над
озером чайка літа
Над полем сонечко встає
Над рікою Ужем
Над річкою бережком ішов чумак
з батіжком
Над сивим Дніпром
Над синім Дніпром летять журавлі
Надворі ніч давно темненька
Надворі ніч, зірки вкривають небо
Надворі чорна хмара, далеко
надійшла
Наймиліше в світі свято
Найприємніше свято приходить
Накопали ми із кумом
Накрила нічка та й тихесенько
Налетіли сніги, заіскрилися біло
Наливає вітер вбілені жита
Наливай, подруженька
Наливаймо чарочку
Нам березень тебе подарував
Нам жизнь, как высшая награда
Нам золото під ноги стелить осінь
Нам нема уже заміни
Нам усміхалися зорі, липи
схиляли цвіт
Нам щастя посміхнулося
Намалюю вечір — зоряну годину
Намалюю свій дім кольорами дібров
Намечтала я тебя, намечтала
Наповнене все від краю
Нарешті вже я на подвір'ї
Нарешті сніг
Народ повстав — Вкраїна
на Майдані
Народ України могутній
Народ України омріяв віками
Народився Бог на сіні в Вифлеємі
днесь
Народився ранок-день
Народився у Карпатах
Народила в муках сина
Народилась у вільній Вкраїні
Народилася пісня із слова
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Народилося в походах
54
Народилося дитя
29
Народний дім — які святі слова
171
Нас болить за квітку
87
Нас дитинства світ казковий
93
Нас народила Україна
68
Нас нікому не здолати
45
Нас питають, якого ми роду
і для кого кладемо шляхи
23
Нас поєднала музика
61
Наснились троянди край хати
67
Настала весна
96
Насувалась грізна хмара з заходу
і півдня
34
Натремо картопельки, Виб'ємо яйце 39
Научив ти нас, Боже
172
Наче весна, ти чарівна
42
Наче друзі на мене чекають
86
Наш самый красивый и лучший
59
Наша доля — його рани
87
Наша дума, наша пісня
43
Наша пісня, наша мова
87
Наша рідна хата
82
Наше життя — боротьба
55
Наші коні, наче змії
82
Наші предки — козаки
78
Нашій Україні і кожній людині
172
Нашто вітер осочині листячко
лоскоче
61
Нащо мені вцяцьковані дзеркала
79
Нащо мені чорні брови, нащо
карі очі
35, 172
Не беда, что годы пролетели
61
Не випав сніг — щасливий
55
Не вірю вже нічому в цім столітті —
воно вінцем є сірості зусиль
77
Не гадай мені, чорна циганко,
не гадай
82
Не говори, что сердцу больно
от ран чужих
72
Не далеко від Тренчина жила
красна Катарина
174
Не дарма навіть цвітом
53
Не дивись на березу весною
83
Не дозвониться, не достучаться
нашим орбитам
70
Не є пісні на всім світі
80
Не жалійте себе
53

Не журітеся, друзі мої, що весна
пролетіла
Не з зір зриваю я думок стебло
Не за горами в чужині
Не забувайте, браття
Не зверь, но — человек
Не знав я ласки
Не знаю, тай не хочу знати
Не знаю, як словами передати
Не існує й не було
Не існує краю
Не клич мене, бо не прийду
Не ламай калину
Не міняймо, милі браття, рідну
пісню, рідне слово
Не могу я тебе
Не надо запоздалых слов
Не отпускай меня всю ночь
Не питай
Не питай осінню жінку
Не підганяй мене мій часе, не треба
Не плач, матусю рідна
Не плач, Рахіле! Глянь діти цілі
Не по колу, вверх до висі
Не потурай за те, що шлях ще не
пробитий
Не раз тебе сікли дощі
Не сказав прощай, не сказав: прости
Не слышны в саду даже шорохи
Не сміє бути в нас страху, ні жадної
тривоги
Не співай же, соловейку в лузі
на калині
Не співайте мені сеї пісні,
не співайте
Не стесняйся женщине
Не страшна є нам атака, як
є з нами наш Бурлака
Не тополю високую вітер нагинає
Не треба дзвінків телефонних
Не треба, не треба, кохана
Не треба терну
Не тужи, не сумуй
Не тягни за хвіст кота
Не цурайся пісні, чутої од мами
Не щебече, соловейко, під вікном
близенько
Небеса, небеса, для меня вы
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Небесами місяць плине
162
Небесна сотня воїнів Христа
75
Небесна сотня... Хрести і дзвони
33
Небо вдруг сгустило тучи
59
Небо і земля нині торжествують 20, 96
Небо і земля нині торжествують.
Ангели й люди
96
Небо синє, земля чорна, та земля
чорна
49
Невесело сонце світить
в українському селі
49
Невже душа вкраїнська
42
Невже уста твої коралі
85
Недавно я подумать не могла
60
Недолго серенады пелись
64
Нема в світі кращих хлопців
25
Нема мені порадоньки, доленько моя 74
Нема тої сили, щоб весну спинила
93
Немає він хатини
68
Немає ніде і ніколи
87, 106
Неначе в казці я тебе зустріла
172
Неначе вже й мріяти пізно
42
Неповторний в своїй красі
74
Неповторні феї
87
Непрохані сльози
81
Несе Галя воду, коромисло гнеться 176
Несе теща воду, коромисло гнеться 60
Несуться кури всім на втіху
55
Нет без тривог ни сна, ни дня
176
Нехай будуть уста наші сповнені
хвали Твоєї
172
Нехай ніхто не половинить
82
Низько розліталися ластівки
81
Никогда ни о чем не жалейте
55
Нині народився Син! Нині Сина Бог
послав
28
Нині ранок
178
Ні влади, ні корони, ні коштовних
камінь
29
Ні звитяги, ні слави
83
Ніби й не жили, а вже прийшла
78
Ніби із джерельця
102
Ніби матері долоні
34
Ніби писанки, дівчата
44
Ніжна і тепла
39
Ніжні лагідні руки у мами
64
Ніч довкола панувала
96
Ніч на дворі
42
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Ніч на небі засвітила зорі
Ніч над Карпатами темнокрилатими
Ніч обійма синім крилом
Ніч обсипає зорями клас
Ніч під ранок темна
Ніч яка місячна, зоряна, ясная
Ніченька прийшла темненька
Нічка маєвая гори покрила
Нічне безмежжя сяє наді мною
Нова радість стала, яка не бувала
Новий рік іде полями
Новий рік на Василя дітям будні
звеселя
Ночь пришла
Ноябрь кружит под небесами
О Боже, спаси і помилуй
Карпатський народ наш
О Господи, прийми мою молитву
О дитино, Божий сину, ти у яслях
народився
О доблестях, о подвигах, о славе я
забывал
О, люди, слухайте
О, милий мій, молю тебе
О мово вкраїнська, ти наша молитва
О наш Ісусе, тобі ім'я дали
О, скільки раз мені кажуть
О, Україно! О, люба ненько
О чем с тобой поговорить
звереныш мой
Обертається місяць навколо
Обіймись, Україно, закликає
нас рідна мати
Облітає, облітає цвіт калини
Обнімає мене, море синє
Обов'язково прийде ранок
Огнями сверкают витрины
Од віку так було
Одна бітьківщина і двох не буває
Одного разу впізнавши, при довідці,
що здоровий
Одолела грусть-печаль
Одцвітають вишні, одцвітають
Одягну я сорочку на свято
Ой, в полі могила з вітром говорила
Ой, вербо, вербо, де ти росла
Ой, весна, весна. Ой, де ти красна
Ой, вечір, вечір, вже вечоріє
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Ой, ви мої кури, кури-чубатури
38
Ой, від саду, та до моря, битая
дорога
35
Ой, візьму відерце чистої води
50
Ой, війна, війна, Світова війна
49
Ой, впав стрілець украй зруба
25, 50
Ой, гарна я, гарна, як тая горлиця 162,
174
Ой, гуляє буйний вітер, хитає лозою 86
Ой, де ж тії квіти, що так розцвітали 51
Ой, дівки, біда
35
Ой, дівчино, чия ти? Чи підеш ти
гуляти?
18
Ой, до нори, мишко, до нори
162
Ой, дубе, ти, дубе, ти, зелений дубе 35
Ой, жалю мій, жалю, гіркий
непомалу
53
Ой, за гаєм, гаєм, гаєм
зелененьким
84, 176
Ой, заграю, заспіваю
96
Ой, закувала сива зозуленька в лісі
на дубочку
21
Ой, зацвила черемха, зацвила ярим
цвітом
25
Ой, здається — не журюся, таки ж
я не рада
56
Ой, з-за гори чорна хмара встала
25
Ой, з-за горочки, з-за калиночки
20
Ой, зійшла зоря вечоровая. Рай
Рождество
35
Ой, зозуля у борі
171
Ой, зробив хлопчина та й дві красні
скрипки
50
Ой, Іване-чарівниченьку
42
Ой, їхав я коло млина — вийшла
дівка, як калина
25
Ой, казала мати та не банувати
25
Ой, козак пригортає дівчину
83
Ой, конику мій, коню
84
Ой, ламала дівчина червону калину,
спускаються січовики з гори
на долину
49
Ой, лелія, лелія породила
Діва Сина
20
Ой, летіла зозуленька понад морем
в гай
84
Ой, летіла лебідонька
74
Ой, летіли гуси
172

Ой, летіли гуси з броду, сколотили
в річці воду
Ой, літає соколонько по полю
Ой, любив та кохав, собі
дівчину мав
Ой, Марічко, чичері, чичері, чичері
Ой, Масляна, Масляна,
яка ж ти мала
Ой, мати вдома сина сокола
Ой, мати, мати! Серце не вважає
Ой, метелиця-зима замела стежину
Ой, мороз, мороз, не морозь меня
Ой, на горі два дубки, зібралися
до купки
Ой, на горі дичка
Ой, на горі дубина, дубина файна
Ой, на горі жита много, половина
зеленого
Ой, на горі калина, під горою
малина
Ой, на горі козак воду носить,
дівчинонька козаченька просить
Ой, на горі мак
Ой, на горі огонь горить, а в долині
козак лежить
Ой, на горі черешенька, а в долині
дві
Ой, на горонці, на полонині
Ой, на Купала, на Івана, там
ластівонька кула
Ой, на Івана та й на Купала
Ой, на Івана та й на Купала там
дівчинонька
Ой, на річці, на Йордані,
там Пречиста ризи прала
Ой, на травиці, на муравиці,
там красна панна
Ой, нависли чорні хмари, нависли
Ой, нагнувся дуб високий
понад став
Ой, не згине Закарпаття
Ой, не шуми, вітре, в зеленому лісі
Ой, не шуми, луже, не хилися, дубе
Ой, несе весна відерця квітучії
та й повні
Ой, носило мене
Ой, ну люлі коточок, украв в баби
моточок
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Ой, підемо, пане-брате від хати
до хати.
35
Ой, піду я в сад гулять, собі мужа
пошукать
38
Ой, піду я до керниці по студену
воду
18
Ой, піду я до млина, до дірявого
34
Ой, піду я межи гори смерекові
ліси
176
Ой, піду я, піду, якбим ту не била
18
Ой, по горах-полонинах
53
Ой, повій, вітре, та буйнесенький,
ой, з глибокого яру
35
Ой, попливи, вутко проти води
74
Ой, пшениця біла-біла
47
Ой, рана на Йвана, проці Йвана
ночка
47
Ой, рясний барвінок по землі
стелився
39
Ой, сину мій Ісусе, куди від мене
йдеш
172
Ой, сину-синочку, весняний
листочку
172
Ой, сів Христос та й вечеряти.
Щедрий вечір
35
Ой, сніжинки прилетіли, біла
дивина
92
Ой, спала я на сєнє, снило ми ся
18
Ой, сьогодні матінка Покрова,
наїхали гостоньки до двора
65
Ой, там, в поли керниченька,
коло неї травиченька
18
Ой, там, далеко на Волині, де
народилася УПА
23
Ой, там, за горою, де бої ідуть
65
Ой, там, за горою, та й за кам'яною 170
Ой, там, за лісочком, садок
зелененький
35
Ой, там, при долині окопами зрито
35
Ой, там, при долині, гарматами
зритій
25
Ой, там, у лісі при долині, там
дикі рожі розцвіли
49
Ой, там, у лузі кущ калини, на ньому
листя шелестить
49
Ой, ти була, як ранок
53
Ой, ти дівчино, з горіха зерня,
чом твоє серденько
176
137

Ой, ти знав, нащо брав міщаночку
з міста
170
Ой, ти козаче з руського краю
30
Ой, ти, дівчино, гарна і пишна
18
Ой, ти, дівчино, чарівниченько,
причарувала моє серденько
35
Ой, ти, дівчино чорнобривая,
чому ти ходиш засмученая
18
Ой, ти, мій дубочку, чом рости
не хочеш
80
Ой, ти, місяцю, я зіронька ясна
47
Ой, три шляхи широкії докупи
зійшлися
172, 174
Ой, у Вифлеємі сталася новина.
Там сповила Божа Мати ще
й Божого сина
35
Ой, у вишневому саду, там
соловейко щебетав
35, 162
Ой, у гаю при долині облітає
кущ калини
59
Ой, у Києві на ринку козаченьки
п'ють горілку
38
Ой, у лісі на полянці, стояли
повстанці
170
Ой, у лузі, при долині, широкий
лист на калині
35
Ой, у лузі, при дорозі
35
Ой, у лузі червона калина
похилилася
25
Ой, у полі верба, під вербою вода
25
Ой, у полі криниченька там
холодна водиченька
173
Ой, у полі нивка, росте стебелинка
25
Ой, у полі, полі, самотня хатинка
35
Ой, у полі три криниченьки,
любив козак три дівчиноньки
172
Ой, у полі три тополі, одна одну
перехитує
47
Ой, у полі широкому, попід гаєм
скраю
44
Ой, у саду соловейко
52
Ой, у степу-степу у таврійськім краї 59
Ой, хмариться, туманиться,
дрібні дощі йдуть
174
Ой, хмелю ж мій, хмелю, хмелю
зелененький
176
Ой, ходила дівчина по садочку,
та й пробила ніженьку на стерночку 35
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Ой, ходить сон коло вікон
80, 84
Ой, хотя би, Господи,
та й повечоріло
38
Ой, цветёт калина в поле у ручья
176
Ой, цімборику яворе
87
Ой, чарівні ночі майовії і суворі
партизанські дні
23
Ой, червона калинонька без вітру
шумить
38
Ой, чи є, чи нема, наш господар
дома
171
Ой, чий то кінь стоїть, що біла
гривонька
43, 80
Ой, чий то кінь стоїть, що сива
гривонька
47
Ой, чого ти зажурився, стрільче
молодий
25
Ой, чого ти почорніло зеленеє
поле
30, 172
Ой, чути, чути стріли гармати,
ой, чути, чути як гудуть
35, 172
Ой, чути, чути стріли з гармати,
ой чути як гудуть
66
Ой, шумить, шумить та дібровонька 25
Ой, ще по горах сніги й морози.
Гей, коляда
35
Ой, я знаю, що гріх маю, пекло
вогнянеє
126
Ой, яка ялиночка зеленесенька
102
Окрасился месяц багрянцем
где волны шумели у скал
176
Оксана, моя люба
75
Омывает море берег твой
84
Он был грозою нашего района
60
Она мне жизнь, она мне радость
72
Опускався сніг
70
Опускает осень длинные ресницы
40
Опустела без тебя земля
176
Осенние листья
83
Осенние листья шумят
176
Осенний вечер городом бродил
40
Осипа ж з дерев білим снігом
61
Осінні квіти вже зісхли, зморожені
вітрами
23
Осінній вечір, тихий листопад
53
Осінь видно без підказки
178
Осінь, жовта осінь
60
Осінь наша, ой да довгая
65

Оставим женщин сплетничать
в саду, греметь посудой
55
Останній дзвоник продзвенів
60
Останній раз іду від вас
49
Остання любов поета красивою,
звісно, була
82
Остання хмарино недавньої бурі
80
Остановись мгновенье
69
Ось знов черемха зацвіла
100
Ось прийшла вже Спасівка, Спасівка 65
Ось так з'являється день
100
От детства далёкого милого
60
От і все. А була ти колись
мені вірною
53
От твоей души, до моей
40
Отговорила роща золотая
березовым
176
Отливал синевой и молился
55
Отлюбим, отгорюем, отживем —
такая вот у жизни панорама
70
Отче наш, ти що єси на небесах
23
Отче наш, що єси на небесах
172
Ох і трапилась подія
102
Ох розкрились троянди червоні
72
Ох, як люблю, ох як люблю
23
Очерет лугом гуде, сова річкою
бреде
74, 171
Очеретом качки гнала,
спотикнулась та й упала
41
Очи черные, очи страстные
176
Очі заплющу і бачу стежини
78
Очі карії сповнені щастям
77
Падає додолу біленька сніжинка.
Сяє в нашім домі
96
Падають сніжинки
96
Паде з дерев осіннє жовте листя
61
Пам'ятаєш мамо, як перший раз
сповила
54
Пане, отче Миколаю
87
Паничами двір засяла кругом
75
Парасолька, я і ти
42
Парашютными шелками шурша
55
Парків затишок, бульвари
84
Пасло дівча пави на зеленій траві
18
Пахне в залі ялинка
53
Пахне ніжно липа, зеленіє поле
90
Пахну для матусі я теплим
молочком
101

Пахнуть солодко білі лілії
42
Пацканьове на горі високій
87
Первращаются в пепел слова
70
Перед честю віків стоїмо
45
Переплутались долі
39
Перон. И поезд
70
Перша моя квіточка
83
Печально явір похилився
34
Печенеє порося розкричалося
65
Пиймо, друзі, грай музико
25
Питається вітер смерті
25
Пише стара мати, пише приїжджати 25
Півень пісню склав таку
60
Півсторіччя стоїш над рікою
59
Під вербою криниця стояла,
там дівчина ранком воду брала
162
Під вишнею гойдалочка
42
Під вікном у мами
101
Під віконцем білосніжної хатини
81
Під горою дзвонить джерело
42
Під горою над рікою
30
Під Карпатами наш край
87
Під крилом вечірньої зорі, слухав
дитинства свого казку
45
Під містечком Берестечком
змовкли вже литаври
93
Під моїм вікном ростуть білі квіти
50
Під моїм віконцем виросла калина
59
Під мостом Мірабо струмує Сена
42
Під наметом
87
Під наметом — небесами
106
Під небесним куполом, Цар неба
й землі
28
Під рідним небом
78
Під твою милість
172
Під твою милість прибігаєм,
Богородице
21, 37, 74
Підведу я чорні брови
48
Підняли мене з колиски
102
Піднялося сонце
54
Піду я до криниці у рідному селі
48
Піду я у синьогори
87
Пір'їнкою впаду на край душі
70
Пірнаю в минуле, як в пам'ять
життя і згадую руки матусині
45
Пірнули в сизий очерет
81
Пісень веселих
60
Після днини сонця
77
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Після посту в наших селах
61
Пісня колискова, мами тепле слово 78
Пішли женці в поле жати,
тай забули серпи взяти
18
Плач твій мене обпік
83
Плаче осінь — йти від нас не хоче
70
Плекаю землю рідну, любу
45
Пливе човен води повен
47
Пливи, доле, за водою, а я слідом
за тобою
65
Пливли в пустелі тихо каравани,
їх швидше підганяли мудреці
96
Пливуть, пливуть у тиху даль літа
53
Плинуть у даль
39
По бою було, крик затих і стріли
затихли
66
По вулиці гуляла кицька
100
По вулицях Одеси
94
По горі, горі пави ходили.
Щедрий вечір
43
По діброві вітер виє, гуляє
по полю
30, 47
По липовой аллее
61
По муромской дорожке стояли
три сосны
176
По острым иглам
176
По світах літає перелітний птах
86
По стежині бродить літо
171
По тонкому ледочку
59
Поблискують черешеньки
172
Поважаю мову я англійську
83
Поведи, поведи мене
81
Поведу розмову я з тобою
172
Повернись, любов моя далека
82
Повернулися лелеки
42
Повертаєш мене у весну
на збудовані щастя мости
92
Повіють холоди і попливуть тумани 42
Повний місяць заглядає
83
Повні хмари
98
Повстанський стяг наш лопотить
23
Погляньте люди
65
Под лазурным небесным простором 58
Под окном черёмуха колышется,
опуская лепестки
176
Подай дівчино ручку на прощання,
може останній вже раз
23, 49
Подари мне счастье
40
140

Подаруй Катрусе, гілочку калини,
бо я йду вже у рекрути
65
Подарую, подарую тобі літо
83
Подивіться, подивіться
96
Подих затамую від свіжого вітру
171
Пожухлим листям сумувала
осінь... Та я любистком був
55
Позаростали ті стежки, що наша
юність залишила
45
Позич мені крила
87
Поїхав козак у далеку дорогу,
Вітчизні служить
35
Покайтеся люди, бо тяжко вам буде 172
Покаянія отверзи ми двері,
отверзи ми двері
30
Покладу я кладку та й через муравку 65
Поклін тобі Тарасе за твої щирі
труди
30
Поклоніння, честь і слава
Господу Ісусу
28
Покохай мене, мій милий
59
Покрила ніч небесна тиша
172
Полем, полем, полем
40
Полем стелиться сніг
35
Полинуло літо
92
Половіють жита, виростають тополі 53
Полум'я в камінні
53
Полум'ям сяють жоржини
53
Помилуй, Господи, помилуй
37
Помилуй мене, Боже з великої
милості
172
Помирав хлопчина-квітка
87
Поміж горами, поміж ярами
35
Помню юность
61
Помню я ещё молодушкой была,
наша армия
176
Помоги мне, ивушка, помоги мне,
ночь
40
Помолимось за мертвих і живих,
за душі тих, кого уже немає
44
Понад рікою небо синє
171
Понад ставом — село
65
Пониже Залужа там зацвіла ружа
18
Попід терном стежечка, битая була 84
Попробуй не вскипеть
57
Попытаться вернуться обратно
70
Породила мати сина
79
Порой бывает, мне не спится
40

Поросли буйні трави
53
Посаджу калину
75
Посадила матінка
54
Посеред Європи молода та сильна
91
Посеред ясного дня
103
Послухай, дівчино-красуне, що
я тобі в пісні скажу
49
Поспішають галичани, піт
їм очі виїв
25
Поспішають на роботу
98
Постій, паровик, не гарцюйте колеса 55
Почалася стежина моя
81
Почув соловей
54
Поясніть мені, будь ласка, що
за свято тут у вас?
96
Прадавнє село в Наддністрянському
краї
39
Прежде всего: чьи-то прощальные
губы
55
Пречиста діва сина колисала
з радістю в серці
35
Пречиста діва сина породила.
Ой рано, рано
35
Пречистая Діва Сина породила
43
При долині кущ калини похилився
до води
47
При камені, при білому
47
Пригадалася знову мені
42
Приготовлю сладкий кофе черный
40
Прийди в серпанки черемхові
81
Прийди, прийди до мене
47
Прийди, прийди, весно
47, 98, 104
Прийдіте поклонімось
і припадім до Христа
172
Прийдіть до ясел всі охочі
28
Прийшла вістка до села. Гей-я-гей
23
Прийшла навік до Мавчиного краю 79
Прийшли осіннії дощі
61
Прийшли щедрувати до вашої хати 104
Прийшло літо із зеленим ситом
47
Прийшов Сонко, питається
171
Прийшов у село музикант-старичок 104
Прилетів журавель
82
Прилетіла жавориночка, бідна
її та й голівонька
172
Прилетіла перепілонька у зеленую
дібровоньку
47
Прилітай, журавлику! Прилітай
103

Прилітай лелеко, з далеку-далеку
Прилітайте, мої соколята,
прилітайте в родинне гніздо
Примчу на білому коні до тебе
Прислухайся на мить
Приснилась ти мені
Прихилюсь до народів
Причудливый изгиб реки
Про благодатну долю України,
про щиру єдність
Про грусть не говори
Про тебе, моя доле
Про цю країну чула я
Про що віками гомонять Карпати
Про що курличуть в небі журавлі
Про що шепоче море неймовірне?
Продзвенів дзвінок у школі
Проживем свою жизнь
Прозора, світлая печаль
Прозора хвиля ніжна
Проїжджала сотня
Пролебеділи дні твої у праці
Промайнула юність
Промайнули швидко літечка дні
Променя світ на землю упав
Проса покошено, спустіло
тихе поле
Прости за всю мою невчасність
Прости мені, мамо, за те,
що так рідко
Прости, о Господи
Простіть мене, тату
Простори твої споглядаю
Проходит все и нет к нему возврата
Прошла прекрасная пора — пора
идиллий
Прошу, Господь поглянь
на Україну
Прощай, майдане! Ти на перехресті
Прощайте скалистые горы,
на подвиг Отчизна зовёт
Прячется нежность на дне души
Псалом новий Господеві
Пурпуром сонечко сходить,
пурпуром криється в морі
Пустеля і тиша
Путь далёк у нас с тобою
П'янка медова майська ніч

54
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Раді сонцю діти й квіти
106
Радій, радій Ізраїлю
28
Радісний день Воскресіння.
Чуєте? Небо співає
96
Радісно Панас
106
Радість пізнаємо з благовістних
вуст
96
Радію чи плачу, та все за тобою...
Чим доля віддячить
60
Радіють всі — весна іде, тепло
з собою нам несе
96
Радуйся людіє
21
Радуйся, ниво неполитая! Радуйся,
земле, не повитая
31
Радуйся, радость твою воспіваю
сим бо печаль мою услаждаю
30
Раз жив на світі славний цар
34
Раз козак у похід вибирався,
вороного коня осідлав
66
Раз, два — левой
83
Рано дивное утро открыло глаза
84
Ранок весняний землю рідну зігрів
39
Ранок вже давно умився
178
Ранок сонце цілує
101
Ранок стежечку втоптав
103
Рано-пораненьку край села
42
Раптова березнева заметіль
50
Раскинулось море широко и волны
бушуют
176
Расплакалась дождями осень
70
Растёт наука и прогресс
60
Растревожилась что-то душа
70
Расцвела ромашкой белой
для тебя
59
Расцветали яблони и груши
176
Рахував у небі зорі
178
Реве та стогне Дніпр широкий,
сердитий вітер завива
18, 30, 43,
104, 176
Решилась как-то я к врачу
60
Рідна "Просвіта", матір ти наша
37
Рідна мати моя
176
Рідна мати моя, ти ночей
не доспала
47, 50
Рідне місто моє, Горохів
172
Рідний наш садочок
54
Різдво! Знову свято! Спаситель
людям народився
28
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Різдво прийшло! Співай хвалу
Христу
29
Різні квіти ростуть у полі
103
Родимий краю, село родиме
30, 50
Родители стареют на глазах
55
Родные папа, мама
83
Розбуди мене вранці, матусю,
щоб я бачив, як сонечко сходить
96
Розваж мене, музо, моя ти порадо
41
Розвивайся лозо, борзо, зелена
діброво
99
Розгнівилась на літо зима,
що улітку морозу нема
80
Розгулялась метелиця вранці
92
Розійшлися стежки від двора
172
Розкажи матусю, мені все про Бога 162
Розкажу тобі думку таємну,
дивний спогад мене обпік
86
Розквітає вогнями Хмельницький
39
Розквітала весна
61
Розквітають яблуні
60
Розкладу в печі огня
61
Розкопаю я гору, да й посію я рожу 47
Розлива сонце ручаї рожеві
35
Розлилось навколо сонечко
101
Розлилося сонце
42
Розлогий дуб вітрам на зло
86
Розмалюю писанку, розмалюю
162
Розмила хвиля на піску
81
Розмовляє місяць з тихою водою
172
Розмовляла і питала
76
Розправивши крила
80
Розпрощався стрілець із своєю
ріднею
49
Розпрягайте, хлопці, коней
83
Розпрягайте, хлопці, коні
та лягайте спочивать
176
Розпустила верба край дороги
86
Розсипає зранку квіти
92
Розум, серце, дух
87
Розцвіли жоржини за вікном
61
Розцвіли кульбабки в зеленому лузі 39
Розцвітає вишня у моїм саду
81
Розцвітає терен білий
39
Роки важкі пережили
76
Роки летять, я сторінки гортаю
78
Роки мої у вирій відлітають
54
Роки студентські давно пролетіли
39

Рокотали, гриміли бандури
переливом віків
34
Росла калина біля хати
59
Росте на узліссі калина
69
Руками мами випікався хліб
61
Рученята ототушки
54
Рушниками заквітчалась хата
39
Рыжей масти в гостиной паркет —
здесь жокей колдовал
55
С неба падает, кружит снег
59
С тобой легко кружилась
70
С Ялтой связана судьбою
58
Сад, сад, сад
81
Садок вишневий коло хати
79, 172
Садок вишневий коло хати,
хрущі над вишнями гудуть
52, 172
Сама собі троянди подарую
75
Светит месяц, светит ясный
176
Світ кривавився круками
55
Світить місяць понад темним лісом,
буйний вітер кругом завива
23
Світить місяць, світить ясний
47
Свята ніч, тиха ніч
20, 43
Святий Боже, святий кріпкий
30, 172
Святий вечірній час
87
Святий Михаїле! Святий
Михаїле
93
Святі могили усусусів
33
Свято гарне є у нас
61
Свято жінок наступає
60
Сегодня приснилось мне
70
Сегодня проч я прогоню печали
46
Седая от росы трава
70
Сей день его же сотвори Господь
возрадуємся і возвеселімся
30
Село і храм, і вулиця знайома
81
Село моє у світі
78
Село найкраще в Україні
101
Сердечко сяйвом світиться
93
Серебром украшено платье
40
Серед степу широкого,
попід гаєм скраю
172
Сереневый туман над нами
176
Серце тьохка солов'їно
42
Серце чисте відкрию для Бога
99
Серце, що біль відчуває
91
Сивий птах на зиму відліта
55
Сивокрилий стелеться туман
67

Сиджу я на кам'яній лаві, залізні
ланцюги брязчать
66
Сидить пташок на черешні
ей обдзьобує
18
Синенький скромный платочек
176
Синє небо, ясне сонце
91
Сині квіти терпкої шавлії
39
Сині небеса і гаїв коса
45
Синові в дорогу мати промовляла
33
Сину сни колише тиша,
звуки тихше
96
Сипле черешня цвіт на лужок, а під
черешнею дівчина
76
Сієм, сієм, посіваєм
172
Сіла птаха білокрила на тополю
47
Січе вітер листя на тютюн,
самокрутки палять димарі
55
Сію, сію посіваю, хату щастям
засіваю
92
Сіяв мужик просо, жінка каже —
мак
170
Скажи, нещасний чоловіче
55
Сказочная Ялта
58
Скиба хліба намащена
61
Скидає сад пожухлий лист
81
Скільки є світів
39
Скільки раз над тобою збивалися
34
Сколько в жизни дорог, от родимых
ворот
59
Сколько раз ты ночью тёмной
снилась
83
Скоро в наш рідненький край
98
Скрипка плачет и душа моя болит
59
Слава Богу в небі
28
Слава Богу на небесах. На небі слава
Богу
29
Слава Богу, слава в небі,
на землі мир
28
Слава в вишніх Богу
30
Слава і честь вам, борці за свободу,
вої ідеї святої
23
Слава Отцу і Сину
26
Слава Отцю і Сину, і Святому
Духові
30
Слава Отцю і Сину, і Святому
Духу
80, 172
Слава, слава, отамане, гей,
ти батьку наш
25
143

Славим, славим мир на планете
80
Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре 72
Слишком много между нами
59
Словнобыневеста
61
Слово до слова
41
Слухаю, гаї шумлять
37
Сміється літо квітами, віночки
заплітає
65
Сміються, плачуть солов'ї, і б'ють
піснями в груди
35, 47
Снег, как прежде
70
Снег кружится над волосом милым 60
Снег опять на ладони мои
70
Сніг висвітлив мою печаль
55
Сніг ішов цілий вік
171
Сніг лапатий — син слухняний
55
Сніги немірені
79
Снігурі п'ють калину й пісні.
День ховає мелодію в лозах
103
Сніжинка падає додолу, іскриться
променем
96
Снова замерло всё
176
Снова колдует над красками осень
70
Солнечный круг
176
Солнце в небескрыла туча
59
Соловейко навесні, навесні
162
Сонечко, божа дитинка
98
Сонечко зі сну збудилось
96
Сонечко прокинулося вранці
172
Сонечко сміється, небо голубіє
90
Сон-трава на килимку
79
Сонце в хмарі
51
Сонце всіх нас дуже любить
178
Сонце заходить, гори чорніють
37,
43, 172
Сонце заходить, гори чорніють,
пташечка тихне
172
Сонце кидає списи
80
Сонце купається в водах
39
Сонце сходить і заходить,
а в тюрмі моїй темно
49
Сонце ся сховало
43
Сонях і сон — які теплі слова
103
Сонячний дощик пробіг по землі
100
Сонячний промінчик у вікно
постукав
93
Сонячні вервечки, полечко зелене...
Затишно і легко
96
144

Спасе, колядуєм на твоє Різдво
28
Спасибі, Боже, за чудову
землю
53, 82
Спаситель Христос прийшов
у світ цей
28
Спи, детя, сладким сном
158
Спи, дитинко, спи Ісусе
28
Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи
20
Спи, моя радость усни! В доме
погасли огни
158
Спи, синочку, спи
106
Спить ставок зимовий
103
Спів у хорі некорисним не буває
100
Співає небо чудову пісню
96
Співай, шуми, зелений боре,
гукайте громи весняні
23
Спіть, хлопці, спіть, про долю
й про волю нишком сніть
66
Спішу до мами в дороге село
41, 82
Спливли літа мої найкращі
87
Сплять діброви в сизих чарах ночі
78
Сповна гостина нині в нас була
39
Сповнилась міра, кров братів
25
Спогади, спогади, спогади
81
Споёмте, друзья
176
Спокійна річки течія
67
Спрятала от счастья ночь
40
Спускался вечер
57
Спят мышата, спят ежата
158
Спят усталые игрушки,
книжки спят
158
Среди женщин всей Вселенной
60
Срібляться павутиною
92
Срібні звуки, ніби павутину
41
Станем, браття, всі до бою
за рівні права
172
Станьмо громадов, як діти
49
Стежина десь ховається
54
Стежина та, що з хати привела
61
Стежини ціловані губи
45
Стежка вилася
47
Стежка до села в квітах зацвіла
45
Стелиться туман
39
Стихло все
42
Стоит явор над горою, все кивает
головою
52
Стоїт царю на синим морю
20
Стоїть в Карпатах здавна красний
86

Стоїть гора високая, по-під
горою гай
35, 172
Стоїть край берега курган, шумить
густими полинами
34
Стоїть край дороги вербина сумна
33
Стоїть свята криниченька
53
Стоїть явір над водою
68
Стоїть явір над водою в воду
похилився
47
Столиця дитинства над
Прутом-рікою
92
Стою і мовчу
100
Стояла на колодці, моргала
я на хлопці
18
Стояла під грушков, раз полола
петрушку
174
Стояла я і слухала весну. Вона
мені багато говорила
52, 80
Стоять обеліски в мовчанні
171
Стрибає прудко білка
92
Стрибають коники малі, дзюрчить
джерельце кволе
45
Стрів тебе я нічиєю так стежки
зійшлись
45
Стрілись з тобою
45
Струмок вечірній нині
79
Стука дощик у віконце
102
Стукають краплинки у моє вікно
101
Суєти у нас багато
87
Сумно кряче гайвороння
172
Сумно, сумно аж за край
38
Сумує серце над свічею
172
Сумуючи в житті, калина стоїть
50
Сухая верба зелений лист пуская
74
Сходить сонце з-між беріз
87
Сьогодні дивне свято Христос
усім нам дав
96
Сьогодні запроси мене на вальс
92
Сьогодні свято в барвах
76
Сьогодні свято в нас таке
171
Сьогодні сон мені приснився
76
Сьогодні тисяча свічок палає
навкруги
28
Сяє вечір зорями
42
Сяяли на сонці шаблі
104
Та ніч була звичайна, тихенький
вітерець
28
Тайно моя
42

Так багато різних мов існує
Так було і так буде
Так быстро годы пролетают
Так ветер бережно качал
Так вранці шаленіють солов'ї, що
відчиняю зі світанком двері
Так далеко, мамо
Так довго-довго нас з тобою
Так, за спиною вже чимало літ
Так звонко зимушка поёт
Так люблю цю дорогу додому
Так рано сонечко встає, щасливий
день віщує
Так само, як і птахи навесні
Так сонячно-ясно довкола
Так часто снит мені старовина
Так, как радуга в небе
Така її доля, о Боже мій милий
Такий красивий хлопець як щастя
Там, де неба блакить
Там, де річка Ірша
Там, де скелі і зелені плаї
Там, де тихо тече наша річечка
Там, за лісом сонечко зіходить,
зеленіє там трава
Там, за селом, де верби похилились
Там, земля є найсвятіша
Там, колискова давніх літ
Там, коло млина, густа вербина
Там, на горі, крута межа, там
бистра тече вода
Там, на пагорбі
Там, на річці, на Йордані, там
зійшлися всі святі
Там, над ріками на сході
Там, під лісом, темним бором, там
партизани йдуть
Там, попід лісом, темним бором,
повстанці наші йдуть
Там, у горах, у Карпатах, у ярах
Там, у лісі на полянці
Там, у лісі, у боєвім чорний
прапор має
Там, у южного моря
Тануть за вікном зорі
Тато на руках
Тату, таточку, татусю
Твій портрет у хаті
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Твоє зітхання, милі долоні
45
Твоє коріння на оцій землі
92
Твої очі, як те море, супокійне
світляне
52
Твоїх образ не помічаю
53
Творити обставини
77
Тебе благаєм в ранішню годину
50
Тебе прошу коли мій час
82
Тебе чекаю з ранку до ночі
39
Тебе я благаю, благаю тебе
45
Темна ніч покрила поле, вся земля
давно вже спить
96
Темна нічка гори вкрила
126
Тёмная ночь, только пули
свистят по степи
176
Теплий сонячний промінчик
60
Теплим полиском дня
45
Теплими дощами, звабним літом
91
Теплом по вінця
39
Тернопілю, давній і мудрий
82
Тече вода
176
Тече вода в синє море та не витікає 31
Тече вода з-під явора яром
на долину
31, 171, 173
Тече собі ріка широка, повноводна
61
Ти бережеш мою долю від лиха
45
Ти весною прийшла
79
Ти відлуння моє
39
Ти граціозна, неначе весна
60
Ти до мене не ходи, куций
коротенький
126
Ти знов розквітаєш весною
59
Ти зробила щасливою долею
61
Ти казала "прийди, прийди"
176
Ти мене не бачиш
76
Ти мені наснилась
78
Ти, мов спалах зорі
53
Ти моє найщиріше щастя
41
Ти — музика моя
50
Ти не дивися мені в очі
39
Ти не лукавила зо мною
31
Ти не плач
61
Ти не сумуй
45
Ти не чуєш мене і не бачиш
75
Ти — ніжна і сумна
55
Ти пам'ятаєш давній наш мотив
53
Ти пам'ятаєш, люба
83
Ти признайся мені
50, 176
146

Ти розкажи для мене, мамо,
цієї тихої пори
96
Ти світи, моя зіронько
47, 79
Ти снилась мені
78
Ти у школі навчався відмінно
76
Ти чуєш брате, з гір, степів
33
Ти чужа, не моя
45
Ти щирий біль
61
Ти, як теплий ранок
53
Тиха вода греблю рве
47
Тиха ніч, дивна ніч
29
Тихе в квітах село
45
Тихесенький вечір на землю спадає 52
Тихий ранок дихнув прохолодою
81
Тихо до озерця
60
Тихо-тихо сказку напеваю
158
Тиша в морі... Ледве-ледве
56
Тіло Христове прийміте
172
Тільки вечір і разом ми
171
Тільки й світу
38
Тільки-тільки здалося
77
То наче друга вірного плече
83
То не пух, не біле пір'я
92
То не щебіт пташиний із гаю
33
То улыбался176
То що ж нас у світі
55
Тобі, Україно моя
78
Той дивовижний орхідеї цвіт
61
Той світ чужий для нас.
77
Торжествовала ночь
57
Торжествуйте, веселіться, люди
добрії
35
Торкаюсь знову Лесиних джерел
82
Трандафир — так розу
по румынски называют
176
Треба лисину хоч погріти
55
Треба матір для дитини
87
Три дороги йшли до хати
126
Три секунди життя передсмерття
за волю
77
Три тополі на три сторони
33
Триста літ минає, як наш брат в
кайданах вмирає
49
Тужно грала чудовая скрипка,
сумно звуки в далечінь неслись
172
Туман ся стелит низько над рікою
61
Туман яром, туман долиною
18
Туманець зависає
84

Туманно. Осінь
Турянська долина
Тут весни скупані у первоцвіти
Тут все мені рідне й знайоме
Тут жити хочеться чомусь
Тут колись навесні
Тут рай для пацючків
Ты был намного моложе меня
Ты была для меня жгучей
Ты вставай, рассвет
Ты — кислая, лимонная
Ты любовь моя невенчанная
Ты милее всех мой ласковый
Ты не ушла — и я не выстоял,
я даже слова не сказал
Ты нежданно исцелил меня
Ты прилетела из далекой стороны
У берег життя
У вазах дворів
У Вифлеємі нині Ісус родивсь.
То не звичайний хлопчик
У вишневому садочку там
музика грає
У всьому винен
швидкоплинний час
У всьому світі знані ви боксери
У горах Карпатах почулась новина
У добра краси багато
У житечку зеленому
У зелених травах під горою
У зеленім гаю пташечки співають
У зеленім лузі, там, де яворина
У зеленому лісочку
У Іванка і Марічки
У кожного є це свято
У кожного із нас є рідний
отчий край
У кожному домі, у кожній родині
У країну нічної весни
У малого левеняти
У маю над землею
У мене є безмежна сила
У місті жита й миру
У моєї долі ранки полинові
У моєї України очі сині
У моєму краї пахне чебрецями
У моєму селі над рікою
У моих родителей

171
87
81
83
55
34
55
60
172
40
55
40
60
55
60
59
45
55
29
35
61
82
23
106
103
101
18
34
39
84
44
41
170
81
105
21
171
83
75
93
41
94
60

У мужчин ситуацій немало, уночі —
то одне, то сумне
У музичній нашій школі
У нас на Україні
У небі ватра догорає
У небі світить сонечко, і пташечка
співає
У неділю рано, ще сонце
не сходить — українське військо
по кошарам ходить
У неділю хлопець рано
У об'єктиві кущ калини
У перетику ходила по оріхи
У перлині роси
У полі криниця
У похід далекий сурми
У пошуках, у роздумах
У речових мішках тумани
У рідному краю нам сонце ласкаве
У рідному полі я стріла дівчину
У ріллю посіяли зерна
У родиннім теплім колі
У руках настурції червоні
У рябого кошеняти
У садах доспіли яблука
У саду і на городі
У саду, у саду калинонька росте
У світі злому і холодному
У сему двору, як у вінку
У серце западе
У серці моєму буяла весна
У сивої горлички тонесеньке
горлечко
У солдати сина
У спілім хмелі
У срібному великому човні
У старій альтанці між
високих трав
У старій частині міста
У степу широкім
У сузір'ї краси стільки є таїни
У сяйві зоряних сонат
У хатині сільській
У царстві твоїм пом'яни нас,
Господи
У цей радісний день
У церкві людей так багато
У Юрасика є мамка
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Увезу тебя я в тундру, увезу
к седым снегам
176
Угас последний луч
61
Удаль, в незвідані світи
92
Удивил октябрь
40
Уже скотилось із неба сонце.
56, 172
Узимушній час, негоду
61
Уйди, бессонница
70
Україна моя рідна, щирая земля
91
України солдати до мами й до тата 171
Україно, вставай, піднімайся до бою 81
Україно моя, отча земле моя
53
Україно моя, рідний краю
42
Україно, рідний краю в зелен-руті,
чебрецях
76
Україно, ти матінко мила
33
Україно, ти одна
37
Україно, ти рідний мій краю
171
Україно, Україно, Україно-ненько
66
Україною пишаюсь, тут живу
96
Українська земля, українська
родина
81
Українські варенички то краса і сила 39
Умиє дощик личко
95
Уноси мое сердце в звенящую даль 72
Упала зірка з неба у жита
78
Усміхається світ
45
Усміхнені очі дитини
106
Усріблений світиллю
80
Утомлений трудом спішу у постіль 71
Утоптала стежечку через яр
18, 21
Утро туманное, утро седое
176
Учив ти мене перші кроки робити
41
Файні люди березняни
87
Феєрверком падолисту
42
Хай живе великий Комтур наш
25
Хай здійме знов дружина "бучу"
55
Хай коханим дарують зорі
76
Хай лине замріяно пісня
178
Хай лине над горами і на весь світ
29
Хай сьогодні холодно
54
Хай ті, хто вірять у щасливу зірку
71
Хай тривога моя за солдатськую долю
полине
61
Хатина наша у саду
61
Хвали душе моя, Господа
172
Хвастать милая не стану, знаю
сам что говорю
176
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Хвилювалось море, лащилось
до скель
94
Хвиля гойдається, хвиля
хлюпочеться
171
Хлопці, алярм, гей ставайте
25
Хлопця молодого
87
Хлопчик у лісочку
106
Ходимо шляхами
87
Ходить вечір, ходить ясний
172
Ходить осінь по діброві
102
Холода, холода и незванная осень
70
Холодно зараз в лісах і лугах, —
все потонуло
80
Холодный стелется туман
60
Хорошие весной в саду цветочки,
ещё лучше девушки весной
176
Хотів котик воювати
106
Хотіла б я піснею стати у сюю
хвилину ясну
56
Хотіла б я почути
82
Хоч вітри й морози грізні
86
Хоч мороз в село приніс
76
Хоч не променем
79
Хоч пройшла недавно злива
92
Хоч смута зникає
45
Хоч сторона моя багата
45
Хоч тепер я ще й маленька
87, 106
Хоч цибуля викликає
86
Хоч я мало сили маю
96
Хочу заспівати про свою матусю
173
Хочу тебя любить
60
Хочу я побачить музику
104
Хранительницей снов твоих
останусь
40
Храню любовь, как скрипку
84
Хрестик з хрестиком сплітайся
75
Христос воскрес! Радійте, діти!
Звершилось чудо
96
Христос воскрес! Радіють діти,
бо сонце в небі ясно світить
96
Христос воскресе, Христос воскресе 80
Хто живий, уставай, плуг на меч
прокувай
23
Хто колись рахував
53
Хто лихо це скоїв
80
Хто насипав нам сніжку? На дворі
багато
102
Хто не любить своїх ближніх
87

Хто це стукає до мене? Листоноша?
Хтось каже — кохання нема
Хтось мене ще пам'ятає
Хусточко ж моя, шовковая
Цап обіцяв
Царю Небесний, джерело світла,
своїм промінням встели нам шлях
Цветок мой прекрасный
Цвіла матіола і блимала ніч
Цвірінь! Цвірінь! Втікає лінь
Цвірінь, цвірінь! Не йди у тінь
Цвіте веселка в небесах
Цвіте вишневий сад
Цвіте калина при долині,
а у саду бузок цвіте
Цвітінням радує бузок
Цвітка дрібная
Цвітуть в полях волошки сині
Це куди подівся сніг
Це найсвітліший день весною
Це наша біда
Це не видумка, казка
Це про кого ми співаєм
Це — просто дощ, а ти
Це так природно, відстані і час
Цей вогонь не погасить!
Цей старенький клавесин
Цим весняним світлим ранком
Ці пістряві черевички
Цілий рік тримає школа
Цілує сонце котики вербові,
вже не гуля під вікнами пороша
Цок... до даху падають горішки
Цю сорочку мені вишивала
Чари ніжності й кохання
Чарівна музика рідного краю
Чарівне озеро тихо спить
Чарівний всесвіт Бог створив
Чарівних конвалій білий вальс
Чарівниця-осінь, коси золоті
Чародейка-зима
Чарував тебе вечір
Час настав
Час прийшов прощатися
дитсадочок милий
Час так невпинно летить
Часто мы, к сожаленью
Червень знову прийшов
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Червона калина над яром стояла
171
Червона калина схилилася, молодая
дівчина журилася
65
Червона калино, пишний в тебе цвіт 34
Червона калино, чого в лузі гнешся?
Чи світла не любиш
47
Червоним келихом тюльпана
53
Червоні маки, ах! Як же ти їх любиш 51
Червоно яблунька цвіла
одна-одненька
42
Через віки сягну
67
Через віки, здається так мені
41
Через гори високії, через моря
глибокії
18
Через город веде стежина в росах
92
Через поле України
172
Через поле широкеє, через море
глибокеє
35
Через поля, сади
172
Через потік кладочка
85
Черемоше, брате ріднесенький
23
Черепаха проживає в річці
103
Черешень, черешень, зелена
18
Чёрный ворон кружит
76
Чёрный ворон, чёрный ворон
176
Чи далеко в Вифлеєм іти?
Ні, зовсім ні
28
Чи є в світі краща зірка
25
Чи є в світі молодиця
176
Чи є що краще, лучше в світі
31
Чи не той то Омелько, що жне
жито помаленьку
104
Чи ти мене, Боже милий, навік
забуваєш, одвертаєш лице своє
31
Чи ти чуєш, брате
87
Чи то буря, чи то грім, чи гуде
хмаролім
23
Чи то буря, чи то грім, що гуде
у хмарі він
49
Чи то грім гримить, чи вода шумить 23
Чи то грім загримів,
чи то віл заревів
66
Чи чуєш ти, брате-юначе, чи бачиш
ти братські кайдани
49
Чи чуєш ти, друже-юначе?
Чи чуєш ти брязкіт кайдан
66
Читаю згорнуті дбайливо
70
Човник хитається серед води
25
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Чогось мені чудно, чогось мені дивно 18
Чоловіче, я слаба, болить
в мене голова
30
Чом журавка об крижину забилась
грудьми
126
Чом моє серце співає тужливо
77
Чом сумуєш, кохана
82
Чом ти, вербиченько
48
Чом ти, місяць, одиноко
48
Чом, чом, земле моя так люба
ти мені
30, 47
Чом, чом, Україно
86
Чому далека ти мені така
41
Чому ти зів'яла, ромашко моя
45
Чому у вас, лікарю, стомлені очі
83
Чому холоне кров-любов
77
Чорний крук у полі кряче
34
Чорнії брови, карії очі, темні
як нічка
176
Чорнобривці цвітуть біля
рідної хати
48
Чорнобривців насіяла мати
176
Чотири воли пасу я у зеленому
гайочку
21
Что за странные, нелепые причины? 60
Что знаем мы про жизньчужую
57
Что стоишь, качаясь
176
Что так сердце растревожено,
словно ветром тронуло струну
176
Что? Где? Когда?
58
Что-то осень пришла
70
Чудова новина Спаситель народивсь 28
Чудові паростки душі
77
Чуєш, брате мій, товаришу мій
34
Чуєш, мій друже, славний юначе
35
Чуєш, сурми грають, юнаків
скликають
49
Чуйна мати мала
106
Чутливе сонце зігріє
52
Чуть займётся заря
84
Шануймо жінку
53
Шелест, шелест, тихий шелест
86
Шию, шию чобітки
101
Шістнадцятого червня там був
великий бій. Там впало шість героїв 49
Шумел комыш, деревья гнулись
176
Шумит волна
60
Шумить вода
77
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Шумить, гуде дібровонька, плаче,
тужить, дівчинонька
35
Шумить над Тетеровом місто
83
Щасливі і сумні мої минають дні
39
Щастям зустріч все бренить
76
Ще вчора золотом пишались липи
81
Ще з діда-прадіда заведено у нас
78
Ще не вмерла Україна, ні слава
ні воля
23
Ще не вмерла України
91, 104
Ще спекою журиться літо
70
Ще чути літа відголосся
42
Щебетала тпашечка, щебетала
96
Щебече літо солов'ями, і я, мов
справжнє солов'я
96
Щедрий вечір, щедрий, щедрий
вечір
35
Щедрівочка щедрувала, до віконця
припадала
65
Що в піснях співається
65
Що за дивна панна
171
Що за дивний їжачок?
102
Що колись усіх звістила
171
Що несеш мені в тихім імені?
В зливі кіс
85
Що рівніші спільні грані
77
Що, скажіть, є життя?
171
Що то за дитина дивно народилась
96
Що то за предиво в світі новина
20
Що це осінь забула
70
Щоб виростали в щасті діти
44
Щоб гідно звеличити заслуженців
тих славу
25
Щоб затишно жилось в оселях
83
Щовесни повертають лелеки
172
Щодня я вертаюсь до тебе здаля
53
Юность прекрасная
70
Я б знов зустрів тебе з вінком.
Та квіту вже немає
51
Я бажаю вам миру й любові
48
Я бачив нас обох
55
Я бачу у небі і сонце, і хмари
53
Я в ночной лоскуток
40
Я в плену у твоей любви, быть
счастливою мне помоги
59
Я в садочку сиділа
96
Я в селі родивсь та виростав
76
Я вам з того світу серцем усміхнусь 68

Я Вас кохаю, о, я Вас люблю
Я ввійду в твої сни
Я веселе каченя
Я — вечірня ясна зірка
Я вже не плачу
Я вспоминаю тот момент
Я встретил вас и всё былое
Я грибок боровик
Я давно уж не верю
Я дивлюсь на луги та гори
Я дитячими вустами
Я дівчина снігуронька
Я душу обнажила
Я з криничного дна
Я замріяна й щаслива
Я — замріяна картопля
Я запитую в себе
Я заплакала в подушку
Я звичайна собі жінка
Я згадую ті незабутні дні
Я зерном засію хату
Я зліплю з тогорішнього снігу
Я знайдена овечка
Я знала — все це буде
Я знаю місто
Я знаю: першим був не пан Адам
Я знаю, что вы вспомнили
Я знаю, що під ліжком у мене хтось
живе
Я знову у Ялті співаю
Я зранку гляну у вікно
Я зупинилась, бо довго ішла
Я йду, щоби залишитись
Я к коленям твоим припаду
Я картину життя намалюю
Я квіточка маленька в Господньому
садочку
Я коза-дереза пів бока луплена
Я літаю, бігаю
Я люблю дивні очі твої
Я люблю когда дождь за окном
Я люблю коли двері в будинку
навстіж
Я люблю, коли падає сніг, мов
кришталики білі
Я люблю тебя
Я люблю тебя жизнь, что само
по себе и не ново
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Я мала крила
47
Я — маленька українка
92
Я, маленька українка
96, 102
Я маленька українка, родом
із Волині
96
Я маленьке поросятка
106
Я маленький промінь великого
сонця
99
Я маленький хлопчик звуть мене
Бориско
96
Я маленьку свічку візьму
172
Я малюю все, що побачу
171
Я молюсь за тебе, мамо, я молюсь
42
Я молюся на тебе, мила, наче зірка
ти з небес
172
Я на болоті довго жив
55
Я на болоті довго жив жабкою,
одненьку лілію любив
55
Я на гойдалці гойдалася
94
Я на себя смотрю издалека зрачком
непревзойденного
55
Я намалюю сон, і він тобі
присниться
55
Я намалюю сон, щоб міг тобі
наснитись
55
Я народжена в липні
70
Я народився в Житомирі
83
Я народився у краю Подільськім
39
Я начал жизнь в трущобах
городских
176
Я не засну до раночку
55
Я не знаю, ай ся журю
61
Я не знаю скільки
54
Я не кляв тебе, о зоре, хоч
як сильно жаль
53
Я не можу ні їсти, ні спати
83
Я не окраїна, я не руїна
75
Я не снежинка, не растаю
40
Я не хочу існувати
41
Я о прошлом
176
Я обіцяв багато
77
Я обращаюсь, Господи
70
Я пил, но не хмелел
55
Я поведу тебе у тихий рай
82
Я подарую тобі пам'ять, яка
не раз тебе ще зрадить
77
Я помню, прошептал ты
60
Я поначалу думала
60
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Я попалила уже всі мости
83
Я посіяла квітник
101
Я пригласила вас на ужин
57
Я пришла и ушла оставив советы
70
Я пройдусь стежками-доріжками
100
Я родилась на юге, в июле
58
Я розкажу про квіти і про сад,
про тихі зорі
74
Я руки здійму до неба
75
Я с ромашковых шла полей
40
Я с тоской ловил взор твой
176
Я сам себя забыл о жизни
расспросить, так забывают
55
Я сам собі приснився навесні,
та й не собі
53
Я сиджу на тюремній підлозі,
і згадала про маму й отця
66
Я, словно бабочка
176
Я слухала спів солов'їний
47
Я сплетена уся із України — з
найпотаємніших землі цієї див
75
Я сьогодні на світанку
92
Я так давно лишив старовину
61
Я так тебе кохаю
39
Я там, де Карпати
87, 106
Я тебе в уяві малював на далекім
юності причалі
45
Я тебя каждый день для себя
открываю
84
Я тепер малий школярик, мій
найкращий друг букварик
96
Я тобі погляну в очі
78, 82
Я тобі подарую весну неповторну,
п'янку
41
Я у Господа для тебе сонце вимолю 75
Я уйду в никуда
70
Я умом всё понимаю
60
Я — уперта Нечупара
178
Я хочу пташиною бути, яка
аж до неба літає
90
Я хочу слухати весну, струмків
веселі передзвони
42
Я хочу тебе обійняти
53
Я чекаю тебе з неба
53
Я чую музику води! Неначе
скрипка сумно плаче
92
Я чую пісню мов крізь сон
51
Я ще в школу не ходжу
96
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Як веселе дитя
Як гарна дівчина
Як гарно з пісенькою жити
Як гарно слухати про дні
далеких літ
Як діждемось літа, то нажнемо
жита
Як діждуся тебе, тихо скажу тобі
Як думаю, що все те, що росте
Як з Бережан до кадри січовики
манджали
Як запахне вітер вербами
Як з'явилась зірка ясна
Як з'являємось на світ ми
Як Ісус вродився
Як Ісус наш народився
Як Ісус Христос Спаситель
Як їхав я у гості до батьків
Як літній батько рад від насолоди
Як любила чарка Федота
Як ми зустрілися весною, ронили
вишні білий цвіт
Як може муза винайти сюжет
Як на річку гусей гнала
Як настала доля чорна,
та доля чорна
Як олень той, загнаний у болото
Як прийшов до мене милий
Як різко в погляд мій вплелась
Як служив я в пана та й на перше
літо
Як сонця безсмертного коло
Як стріла до видноколу
Як стрільці йшли з України,
то сльози тремтіли в очах
Як терпко пахне скошена
трава нашою розлукою і болем
Як тихо
Як у лузі зацвіте калина
Як у нашім ріднім краї
Як у Цареграді, славних
козаченьків
Як цвіла калина в нинішню весну
Як цимбали обізвуться з-за гори
Як я браття, раз сконаю, занесіть
мене, де я знаю
Як я малим збирався навесні
Яка ж ти красива і пишна
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Яка магічна сила
53
Яка ти ще дитина
53
Якби мені не тиночки
та й не перелази
174
Якби мені черевики то пішла
б я на музики
80
Якби на квіти та не морози, якби
на мене любов твоя
33
Якби не ти — кого б мені любити
79
Яке коротке слово "мама"
92
Яке м'якеньке й тепле слово котик 103
Якого кольору любов і в чому
суть єдина
69
Якось мудрі люди
29
Якщо в керті маєш ружі
87
Якщо душа не сягне голови
55
Якщо жити хочеш файно
106
Якщо небо грізне
76
Якщо переживеш мій жданний день 71
Якщо сумно тобі у дорозі
98
Ялта, ты мой сон волшебный
58
Янголи в небі пісні співають
43
Янголи в небі пісню співають
35
Яріють калини
42
Яскрава даль голубить
45
Яскраве сонечко з небес оновлена
пора
96
Яскраві фарби і бджолиний віск
92
A light in the room
43
Abba. Vader, lof en ere zij eeuwig
43
Abends, will, ich
43
Adoramus te Christe et henedicimus
26
Agimus tibi gratias, Rexommi
26
Agnus Dei, guitoilis peccata
21
Agnus Dei qui tollis
72
Alleluja, alleluja
21, 26
Angelica bilta venut'ein
26
Anima mea liquefacta est. Anima
26
Ariadiamus late
43
Armida dispietata
72
As I write
43
Auditte nova Auditte
43
Ave Maria. Ave Maria
30, 50
Ave Maria gracia plena
21, 30, 74, 80
Ave vera virginitis, immaculata
26
Canzonette d'amo
26
Celebrate this day togethe hear
the music
80

Clapa yo' hand slapa yo thing
Crucifixus etiun grono
D'une coline my proumenat
Ecce panis angelorum, factus
Ecco la primavera, che'l cor
El Grillo e buon
Esurientes in plevit
Et in terra
Et incarnatus est
Good morning, I'm Lori
Hark! There comes a whisper stealing
Hark the echoing air iumph sings
Here comes the choo
Hickory, Dickory, Dock, the mouse
I am riding on my horse, doo da
I know I stand
I like bananas, I like apples too
I wonder
If you're happy and you know it,
clap your hands
I'm a little fairy, sitting on the tree
I'm very big ship, big ship
In monte Oliveti oravit
Kyrie a leison
La rosa se iba abriendo
La violetta Chinsu
Leva la man di qui vezzosa
Little Jack Horner sat in the corner
Lob und Preis
Ma guitare, je te chante
Maria, Maria
Matona, mia cora. Mi follere
Mouth, mouth, mouth
My fingers are wiggling, wiggling
Nella fatal di Rimini e memo
Nell'apparir del sempritemo Sole
Che a mezzanotte
No, no, no
O bene mio fafamm'uno
O bone jesu, misserere
O crubel che il mio pianto non vebi
O dolce vita mia, о dolce
O salutaris hostia cluse caeli
Oh. Patria dolce e in grata
Oh where, oh where has our little Paul
gone. Oh where
Oh when the bears come marching in,
I want to shout

47
80
80
26
26
43
26
26
26
97
43
72
97
97
97
43
97
43
97
97
97
26
80
72
26
26
97
43
52
21
43
97
97
72
26
97
26
21
74
26
21
72
97
97
153

Oh won't you sit down? Lost
80
Ombra cara dimia sposa
72
Ombra fedele anсh'io sul margine
72
One, two, three. Who do I see.
I see Anna
97
Panis angelicus it panis hominum... "
21
Pavero cor perche
74
Peekadoo, Peekadoo I see you
97
Pena tiramma in sento
72
Poszla Karolinka
174
Puppet, can you clap your hands,
clap your hands
97
Pur dicesti o bocca
74
Quand tes journées furent de joie et
d'ivresse tout
72
Qui ia voce sua
74
Qui sedes ad dexteram Patris miserere 72
Regina caeli laitare. Alleluia
26
Requiem aeternam dona eis
26
Schlaf, kindlein Schlaf der Vater
158
Se fulgida per te delciel
72
Sebben crudele mifai langair
72
Selve amiche ombrose
72
Si la voglio e la ottero la voglio
72

Silent night. Holy night
Smile thoughyour
Son questi i crespi crini e questo
Son tutta duolo non hu
Sposa son disprezzata fidason
Spring is here! Why doesn't
Stabat Mater dolorosa
Summer time
Sus cepit
Tanto sospirero, tanto milagnero
Teddy bear, Teddy bear
Teddy's snoring lie down to sleep
Though Philomela lost her
Twinkle, Twinkle, little star, how I
Up, up, up
Vaga luna che inagrenti questerive
Vater unser im Himmelreech Vater
Vedro con mio diletto l'alma
Vere languores nostros, vere
Wenn durch Berg…
What can we do with our things
Whe stark
When the mellow
Yesterday all my

43
43
26
72
72
43
21
21
80
74
97
97
80
97
97
72
80
72
26
52
97
43
43
43

ПОКАЖЧИК НАЗВ ЗБІРНИКІВ
Альбом юного піаніста
Веснянки
Виконавський та навчальний
репертуар у класі інструментального
ансамблю
Вифлеємське славослів'я
Две транскрипции для балалайки
и фортепиано
З Царицею звуків
Класична та популярна музика в
перекладі для електрогітари
Козацькі пісні Дніпропетровщини
у кантаті Валентини Мартинюк
"Ішов козак долиною"
Колядки і щедрівки
Колядки та щедрівки
Краю мій
Любимые песни, романсы, танцы
Ми живемо в піснях
Музика до свят
Музичне краєзнавство Буковини.
Мистецька палітра Василя Процюка
Музичний меридіан
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129
1
126
28
164
134
159
113
2
20
21
176
99
119
174
171

Музичні візерунки для гітари
160
Музыка сердца
22
Народна вокальна творчість
Львівщини
3, 4
Народні пісні Вінниччини
5
Народні пісні сучасної
Дніпропетровщини
6
Осіннє золото
44
П'єси зарубіжних композиторів
141
Пісні українських повстанців
[1940—1960 років]
23
Пісні українського весілля
7
Регіонально-жанрова антологія
українського музичного фольклору.
Т. 1. Обрядовий музичний фольклор
Середньої Наддніпрянщини
9
Регіонально-жанрова антологія
українського музичного фольклору.
Т. 2. Народна інструментальна
музика Середньої Наддніпрянщини 10
Ритм
185, 186
Різдвяні пісні для мішаного хору.
Ч. 2. Різдвяні спогади
29

Служба Божа для мішаного хору
Спів різдвяного циклу
на Турківщині
Співає Волинський народний хор
Співаємо разом
Стрілецькі пісні
Сучасні естрадні вокалізи. Ч. 1.
Школа естрадно-джазового вокалу
Сучасні естрадні вокалізи. Ч. 2.
Спів в естрадно-джазовій манері
Твори для ансамблю акордеоністів
Твори юних композиторів — 2018

24
11
35
104
25
88
89
128
173

Творчість композиторів Львівської
баянної школи
Теорія музики
Технічні вправи на кожен день
Технологія колективного
музикування
Фортепіанні твори українських
композиторів
Хорова традиція села Озимина
Хорові твори a cappella.
Ренесанс. Бароко
Хрестоматія хорового співу

149
190
150
191
146
49
26
30

СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ НОТНИХ ВИДАНЬ
1. ВИДАННЯ ТВОРІВ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ
2. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ
2.1. Хори без інструментального супроводу
2.1.1. Одноголосні, дво- та триголосні хори
2.1.2. Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
2.1.3. Хори з опер та оперет
2.2. Хори з інструментальним супроводом
2.2.1. Одноголосні, дво- та триголосні хори
2.2.2. Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
2.2.3. Хори з опер та оперет
2.3. Вокальні ансамблі
2.3.1. Дуети, тріо, квартети та інші вокальні ансамблі
2.3.2. Ансамблі з опер та оперет
2.4. Спів соло
2.4.1. Пісні та романси. Концертні арії
2.4.2. Сцени та арії з опер та оперет
2.5. Збірники творів для хорового, ансамблевого та сольного співу із супроводом і
без нього
2.6. Навчальні видання для співу. Вокалізи
2.7. Збірники творів для дитячого співу. Шкільні хори. Пісні для дітей
3. ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
3.1. Твори для оркестру
3.1.1. Симфонічний оркестр
3.1.1.1. Симфонії, сюїти та інші твори циклічної форми
3.1.1.2. Концерти та інші твори для солістів з оркестром (партитури)
3.1.1.3. Симфонічні поеми, картини, увертюри, фантазія, рапсодії
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 більш фортепіано, фортепіано в 4 руки і т. д.)
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3.2.2. Ансамблі смичкових інструментів з фортепіано
3.2.3. Ансамблі смичкових інструментів без фортепіано
3.2.4. Ансамблі духових інструментів з фортепіано
3.2.5. Ансамблі духових інструментів без фортепіано
3.2.6. Ансамблі смичкових і духових інструментів з фортепіано та без фортепіано
3.2.7. Ансамблі народних інструментів
3.2.8. Ансамблі змішаного складу. Естрадні ансамблі
3.2.9. Навчальні та інструктивні видання для інструментального ансамблю
3.3. Твори для інструментів соло
3.3.1. Клавішні інструменти
3.3.1.1. Фортепіано
3.3.1.2. Орган, фісгармонія
3.3.1.3. Гармоніка, баян, акордеон
3.3.1.4. Інші клавішні інструменти
3.3.1.5. Навчальні та інструктивні видання для клавішних інструментів
3.3.2. Смичкові інструменти
3.3.2.1. Скрипка
3.3.2.2. Альт
3.3.2.3. Віолончель
3.3.2.4. Контрабас
3.3.2.5. Інші смичкові інструменти
3.3.2.6. Навчальні та інструктивні видання для смичкових інструментів
3.3.3. Щипкові інструменти
3.3.3.1. Арфа
3.3.3.2. Гітара
3.3.3.3. Мандоліна
3.3.3.4. Бандура
3.3.3.5. Домра
3.3.3.6. Інші щипкові інструменти
3.3.3.7. Навчальні та інструктивні видання для щипкових інструментів
3.3.4. Духові інструменти
3.3.4.1. Дерев'яні
3.3.4.2. Мідні
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
6. ЗІБРАННЯ ТВОРІВ
7. НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ І ТЕОРЕТИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО ТА ДИКТАНТИ
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