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 Музика - не просто звуки, це гармонія, 

створена людиною, яка виражає глибокі й 

людські почуття! 

Лігус, О. М. 

    Українська фортепіанна музика ХІХ - початку ХХ ст. у контексті 

європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка) [Текст] : 

монографія / Ольга Лігус ; МОН України, М-во культури України, 

Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 222, [2] 

c. : ноти. - Бібліогр.: с. 199-214 та в підрядкових примітках. - Іменний 

покажчик: с. 215-222. 

 Українська фортепіанна музика [Ноти] : 

педагогічний репертуар для дітей та юнацтва : 

навчальний посібник. Ч. 3 / МОН України, 

Національний ПУ імені М. П. Драгоманова ; [упоряд. 

Т. М. Завадська, О. С. Козачук]. - К. : Музична 

Україна, 2010. - 178, [5] с. 



 Фах диригування [Текст] : практикум для студ. ф-ту 

музичного мистецтва спеціалізації хорове диригування / 

Н. М. Кречко, Л. В. Остапенко, Н. І. Нарожна [та ін.] ; 

МОН України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв 

М-ва культури України, Ф-т музичного мистецтва, Каф. 

академічного хорового мистецтва. - К. : Ліра-К, 2017. - 138, 

[2] c. : табл. 

 Постой, Г. Г. 

    Естрадно-джазовий оркестр. Теорія та 

практика [Текст] : навчальний посібник / Г. 

Г. Постой ; МОН України, М-во культури 

України, Київський нац. ун-т культури і 

мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 147, [1] c. : 

ноти. - Бібліогр.: с. 143. 



 Береза, А. В. 

    Педагогічно-виконавська практика 

майбутнього вчителя музики [Текст] : навч.-

методичний посібник : [для студ. і 

викладачів вищих і середніх муз.- 

педагогічних закладів освіти, слухачів ін-тів 

післядипломної освіти, пед. працівників, 

учителів музики] / А. В. Береза ; МОН 

України. - Вид. 2-ге, допов. - Вінниця : Нова 

книга, 2010. - 181, [1] c. : ноти, схеми. - 

Бібліогр.: с. 178-179. 

Сивак, Т. Г. 

    Сутність стильової гри в 

інтерпретації музичного твору [Текст] : 

методичний посібник / Т. Г. Сивак ; 

[рец. Кремешна Т. І., Дашицька Л. І.] ; 

Уманський гуманітарно-педагогічний 

коледж імені Т. Шевченка. - Умань : 

Візаві, 2011. - 79, [1] с. : ноти. - Бібліогр.: 

с. 56-57. 

 Радзівіл, Т. А. 

    Теоретико-методичні основи 

формування виконавської майстерності 

баяністів-акордеоністів в умовах 

мистецько-педагогічної освіти [Текст] : 

навч.-методичний посібник / Т. А. 

Радзівіл ; [рец. О. А. Устименко-

Косоріч, О. І. Самойленко] ; МОН 

України, Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини. - Умань : Жовтий О. О., 2014. - 

129 с. : іл., ноти. - Бібліогр.: с. 124-128  



Давидов, М. А. 

    Теоретичні основи формування 

виконавської майстерності баяніста 

(акордеоніста) [Текст] : затв. МОН України 

як підручник для студ. ВНЗ / М. А. 

Давидов. - Вид. 3-тє, допов. - К. : Музична 

Україна, 2004. - 289, [1] c. : ноти, табл + 1 

електрон. оптич. диск (CD-ROM). - 

Бібліогр.: с. 280-288.  

 Давидов, М. А. 

    Концертні транскрипції зі скрипки 

соло для баяна [Ноти] : твори 

української та зарубіжної класики / 

Микола Давидов ; Мін-во культури і 

мистецтв України, Нац. музична 

академія України імені П. І. 

Чайковського. - Луцьк : Волинська 

обласна друкарня, 2010. - 83, [1] с. : 

ноти. 

 Семешко, А. А. 

    Виконавська майстерність 

баяніста [Текст] : методичні основи : 

навчальний посібник : доп. М-вом 

культури і туризму України як навч.-

методичний посіб. для ВНЗ культури 

і мистецтв I-IV рівнів акредитації / 

Анатолій Семешко ; М-во культури і 

туризму України, Державний 

методичний центр навч. закладів 

культури і мистецтва. - Вид. 2-ге. - 

Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 

2009. - 142, [2] c. : ноти., іл. - Бібліогр.: 

с. 139-142 та в підрядкових 

примітках. 



Іваниш, А. А. 

    Аранжування та перекладення для 

капели бандуристів [Текст] : навч. 

практикум для студ. вищих навч. 

мистецьких закладів. Вип.1 / А. А. 

Іваниш ; МОН України, М-во 

культури України, Київський нац. ун-т 

культури і мистецтв [та ін.]. - К. : 

Ліра-К, 2017. - 163, [1] с. : ноти, іл. - 

Бібліогр.: с. 54-56 та в тексті. 

 Іваниш, А. А. 

    Аранжування та перекладення для 

капели бандуристів [Текст] : навч. 

практикум для студ. вищих навч. 

мистецьких закладів. Вип.2 / А. А. 

Іваниш ; МОН України, М-во 

культури України, Київський нац. ун-т 

культури і мистецтв [та ін.]. - К. : 

Ліра-К, 2017. - 150, [2] с. 

 Іваниш, А. А. 

    Аранжування та перекладення для 

капели бандуристів [Текст] : навч. 

практикум для студ. вищих навч. 

мистецьких закладів. Вип.3 / А. А. 

Іваниш ; МОН України, М-во культури 

України, Київський нац. ун-т культури 

і мистецтв [та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 

155, [1] с. : ноти, іл. - Бібліогр.: c. 31-33 

та в тексті. 



Я вірю, що музика - це голос особливого духу, завдання якого збирати мрії 

світу, і який, проходячи через свідомість людей, здатний залагодити, 

нехай навіть на короткий час, їх розбрати, або потрясти душі, 

руйнуючи соціальні незручності. 

Адріано Челентано 

 Жульєва, Л. 

    Удвох веселіше [Ноти] = Ludmila Zhulyeva. Making 

music together : [ансамблі для фортепіано в 4 руки] / 

Людмила Жульєва ; [автор-уклад., аранжув. Л. 

Жульєвої]. - Вінниця : Нова Книга, 2016. - 43, [1] c. : 

ноти, фотоіл. 

 Чайковський, П. 

    Дитячий альбом [Ноти] = Tchaikovsky P. Album for 

the Young : [вибрані твори для ф-но в 4 руки]. (Ор.39) / 

П. Чайковський ; [аранж. Людмили Жульєвої]. - 

Вінниця : Нова Книга, 2016. - 68 с. : ноти.  



 Лисенко, І. М. 

    Співаки України [Текст] : енциклопедичне 

видання / Іван Лисенко. - К. : Знання, 2012. - 639, 

[1] с. : портр.  

 Сто великих композиторов [Текст] / [авт.-

сост. Д. К. Самин]. - М. : Вече, 1999. - 623, 

[1] c. - (100 великих).  



232 найпопулярніші українські 

народні пісні [Текст] / [упоряд. 

Чаморова Наталія Василівна] ; ред. 

З. В. Нечволода ; худ. В. Ю. Лукаш. - 

Донецьк : БАО, 2007. - 400 с. 

 Патрак-Кухаренко, Г. С. 

    Голос душі [Текст] : твори і 

обробки хорів без супроводу / 

Григорій Патрак-Кухаренко ; 

Управління культури і туризму 

Вінницької обл. держ. адміністрації, 

Вінницький обл. центр народної 

творчості. - Вінниця : Нова Книга, 

2012. - 176 с. : ноти., фотоіл.  

 Брилін, Е. Б. 

    Збірник пісень для школярів 

[Ноти] : [пісні для учнів мол. та сер. 

шкільного віку : навч. посіб. для 

вчителів музики, студ. вищих та сер. 

педагогічних і мистецьких навч. 

закладів] / Е. Б. Брилін ; [рец. В. Д. 

Кирейко, А. П. Лащенко]. - Вінниця : 

[Нова книга], 2005. - 83, [1] с. - 2 000 

пр.  



Музика показує людині ті можливості величі, які є в його душі.  

                                                                              Ральф Емерсон Уолдо 

 Хащеватська, С. С. 

    Інструментознавство [Текст] : 

підручник для ВНЗ культури і 

мистецтв ІІІ-ІV рівнів акредитації 

/ С. С. Хащеватська ; М-во 

культури і туризму України ; 

Держ. метод. центр навч. закл. 

культури і мистецтв України. - 

Вінниця : Нова книга, 2008. - 225, 

[1] с. - Бібліогр.: с. 246-250.  

 Вивчення оркестрових інструментів 

[Текст] : методичні рекомендації для студ. 

ВНЗ культури і мистецтв І-ІІ рівнів 

акредитації / М-во культури України, 

Державний методичний центр 

навчальних закладів культури і мистецтв 

; [уклад. В. М. Пересунько]. - Вінниця : 

Нова Книга, 2012. - 63, [1] c. : ноти, табл. - 

Бібліогр.: в тексті 

 Пістунова, Т. В. 

    Українська інструментальна 

музика. Музично-текстологічний 

аналіз [Текст] : навч. посібник / Т. В. 

Пістунова ; МОН україни, М-во 

культури України, Київський нац. 

ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-

К, 2017. - 130, [2] c. : ноти, табл. - 

Бібліогр.: с. 90-91. - Бібліографічний 

довідник: с. 92-96.  



 Сіненко, О. О. 

    Читання партитур [Текст] : 

практикум / О. О. Сіненко ; МОН 

України, М-во культури України, 

Київський нац. ун-т культури і 

мистецтв. - К. : Ліра-К, 2018. - 83, 

[1] c. : табл. - Бібліогр.: с. 77-78 та в 

тексті. 

 Завісько, Н. З. 

    Гармонія [Текст] : [посібник]. Ч. 2 : 

Хроматика / Завісько Н. З., Лемішко 

М. М. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 

215, [1] : іл., ноти. - Бібліогр.: в 

підрядкових прим.  

 Супрун-Яремко, Н. О. 

    Поліфонія [Текст] : посібник для 

студентів вищих навчальних 

музичних закладів України / Надія 

Супрун-Яремко ; Рівненський 

державний гуманітарний ун-т, 

Мукачівський державний ун-т, 

Наукове товариство імені Тараса 

Шевченка (м.Львів). - Вінниця : Нова 

книга, 2014. - 511, [1] c. : ноти. - 

Бібліогр.: с. 498-511. 



Сучасне вокальне мистецтво в 

Україні [Текст] : колективна 

монографія / МОН України, М-во 

культури України, Київський ун-т 

культури, Факультет муз. мистецтва, 

Кафедра муз. мистецтва ; [ред.-

упоряд. В. В. Сінельникова, А. Б. 

Попова]. - К. : Ліра-К, 2017. - 251, [1] 

c. - Бібліогр.: в кінці кожної статті.  

Скоромний, В. П. 

    Аналіз вокально-хорових творів 

[Текст] : практикум / В. П. 

Скоромний ; МОН України, М-во 

культури України, Київський нац. 

ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-

К, 2017. - 78, [2] c. : табл. - Бібліогр.: 

с. 77-78 та в тексті.  

 Скопцова, О. М. 

    Становлення та особливості 

розвитку народного хорового 

виконавства в Україні (кінець ХІХ-

ХХ століття) [Текст] : монографія / О. 

М. Скопцова ; МОН України, М-во 

культури України, Київський нац. ун-

т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 

2017. - 178, [2] с. : табл. - Бібліогр.: с. 

152-168. - Додатки: с. 169-178.  



 Осадча, Л. К. 

    Аналіз музичних творів [Текст] : 

(курс лекцій) / Осадча Л. К. ; [рец. 

Сирота З. М., Пономарьов Ю. Д]. ; 

Уманський гуманітарно-

педагогічний коледж імені Т. Г. 

Шевченка. - Вид. 6-те. - Умань : 

Жовтий О. О., 2016. - 111, [1] с. - 

Бібліогр.: с. 105. 

 Скоромний, В. П. 

    Аналіз музичних творів [Текст] : 

практикум / В. П. Скоромний ; МОН 

України, М-во культури України, 

Київський нац. ун-т культури і 

мистецтв. - К. : Ліра-К, 2018. - 75, [1] 

c. : табл. - Бібліогр.: с. 74-75 та в 

тексті.  

 Сіненко, О. О. 

    Аналіз музичних творів [Текст] : 

практикум / О. О. Сіненко ; МОН 

України, М-во культури України, 

Київський нац. ун-т культури і 

мистецтв. - К. : Ліра-К, 2018. - 111, [1] c. 

: табл. - Бібліогр.: с. 102-104 та в тексті. 



 Велич мистецтва ясніше за все проявляється в музиці.  

Йоганн Вольфганг Гете 

 Дорофєєва, В. Ю. 

    Теоретичні аспекти сучасної 

української музики [Текст] : 

монографія / В. Ю. Дорофєєва ; 

МОН України, М-во культури 

України, Київський НУ культури і 

мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 187, 

[1] c. - Бібліогр.: с. 172-187. 

 Нарожна, Н. І. 

    Методика викладання фахових 

дисциплін [Текст] : практикум / Н. І. 

Нарожна ; МОН України, М-во 

культури України, КНУ культури і 

мистецтв, Кафедра академічного 

хорового мистецтва. - К. : Ліра-К, 

2017. - 151, [1] с. - Бібліогр.: с. 147-151. 

Сінельніков, І. Г. 

    Методика роботи з фольклорним 

колективом [Текст] : навч. посіб. / Іван 

Сінельніков ; МОН України, М-во культури 

України, Київський НУ культури і 

мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 234, [2] c. - 

Бібліогр.: с. 228-234 та до кожного 

підрозділу. 



 Академічне хорове мистецтво України 

(історія, теорія, практика, освіта) 

[Текст] : колективна монографія / В. 

П. Скоромний, М. С. Юрченко, Н. М. 

Кречко [та ін.] ; [ред.-упоряд. О. М. 

Лігус] ; МОН України, М-во культури 

України, Київський нац. ун-т культури 

і мистецтв [та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 

219, [1] c. : фотоіл. - Авт. зазначено на 

звороті тит. арк. - Бібліогр.: в тексті.  

 Грицюк, О. Ю. 

    Читання хорових партитур [Текст] 

: практикум / О. Ю. Грицюк ; МОН 

України, Київський нац. ун-т 

культури і мистецтв М-ва культури 

України. - К. : Ліра-К, 2017. - 39, [1] 

c. : іл., схеми. - Бібліогр.: с. 38-39 та в 

тексті.  

 Ятло, Л. П. 

    Теорія та методика роботи з дитячим 

хором [Текст] : навч.-методичний посіб. 

для викладачів і студ. муз.-педагогічних 

вузів, керівників дитячих хорових 

колективів, вчителів музики / Л. П. Ятло ; 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т 

соціальної та мистецької освіти, каф. 

музикознавства та вокально-хорових 

дисциплін. - Умань : [Жовтий О. О.], 2008. 

- 155, [1] с. - Бібліогр.: с. 148-150. 



 Музика - поезія повітря. 

Жан Поль Ріхтер 

Задоріжна, Н. І. 

    Світ музики [Текст] = Zadorizhna 

N. I. The world of music : навч. посіб. 

: рек. МОНмолодьспорту України як 

навчальний посібник для студ. ВНЗ / 

Наталія Задоріжна ; Київський НУ 

імені Тараса Шевченка. - К. : Ліра-

К, 2015. - 254, [2] с. : іл., табл., портр. 

- Текст англ. мовою. - Bibliogr.: с. 

252-253. 

 Стригіна, О. В. 

    Музика ХХ століття [Текст] : 

[навчальний посібник для студ. 

музичних ВНЗ і училищ] / Олена 

Стригіна ; [укр. переклад Дмитра 

Балдинюка]. - Умань : Жовтий О. О., 

2015. - 209, [1] с. : іл., ноти. - 

Бібліогр.: с. 204-209. 

 Верещагіна, О. Є. 
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Музика 
 О! Музика! Яке це справді диво, 

Вона підносить в сині небеса, 

Ти невагомий і летиш щасливо, 

А навкруги простори і краса. 

І стільки щастя, радості легкої, 

Любові, світла, ласки навкруги. 

Краси божественної, неземної, 

Реальність враз втрачає береги… 

А хвиля музики тебе несе, гойдає, 

Відносить в загадковії світи, 

І вабить душу, ніжно пригортає, 

Частинкою її стаєш і ти. 

І все земне уже неактуальне, 

А лише музика в душі твоїй луна. 

То спрагла, лагідна, а то печальна, 

Але  тобою випита до дна. 

                          

Надія Красоткіна 
  


