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ББК 81 

К 29                 Каталог рідкісних видань з питань мовознавства  

(із фондів Наукової бібліотеки Прикарпатського  

національного університету імені Василя Стефаника) /  

упорядники : С. В. Олейник, І. Я. Стрихар; комп’ютерна  

верстка І. Л. Кріцак. – Івано-Франківськ, 2015. – 23 с. 

 

Це видання – каталог рідкісних видань другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття з фондів Наукової бібліотеки університету. 

Бібліографічна інформація про ці видання наводиться вперше.  

Каталог розкриває склад і зміст фонду, висвітлює шляхи його 

комплектування. Складається з 78  бібліографічних записів, складених 

відповідно до прийнятих на даний момент вітчизняними та 

міжнародними стандартами. 

Каталог призначений для науковців, книгознавців, бібліографів, а 

також для всіх, хто любить книгу. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У Науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника зберігається близько 5 тисяч примірників 

видань кінця XVIII – початку XX ст. (хронологічні рамки 1769 р. – 

1945 р.). Фонд рідкісних видань формувався протягом десятиліть, 

внаслідок чого у зібранні відклалися унікальні пам’ятки книжкової 

культури даного періоду.  Це книги з різних галузей знань: історії, 

філології, математики, мистецтва, педагогіки, психології; книги 

вітчизняних і зарубіжних письменників. У свій час, вони вийшли з 

відомих друкарень М. О. Вольфа, Н. І. Мамонтова, А. С. Суворіна, 

І. Н. Кушнірова, Н. А. Лебедева а також Київського, Московського 

університетів, Імператорської Академії Наук, Наукового Товариства 

імені Шевченка, Ставропігійського інституту та ін.   

Основним джерелом поповнення став книгообмін з іншими 

бібліотеками різних міст колишнього Радянського Союзу: Одеси, 

Ленінграду, Москви, Львова, Києва та ін. Є книги з приватних бібліотек 

відомих письменників, меценатів, науковців про що свідчать 

екслібриси, печатки, автографи. Яким чином потрапили вони у 

бібліотеку, на жаль, невідомо. 

Усі ці видання викликають значний інтерес і є документальними 

пам’ятками в колекції університетської бібліотеки. Кожний примірник 

фонду унікальний за своїм змістом, місцем та часом видання і 

заслуговує на окрему увагу та вивчення. 

У процесі опрацювання фонду рідкісних видань  були виділені 

хронологічні, видові, тематичні книжкові колекції, які мають велику 

наукову цінність і тому важливим довідково-інформаційним ресурсом 

для досліджень науковців. Для книг такого характеру існує декілька 

описів: розпізнавальний (такий опис представлено у читацьких 

каталогах) та науковий (передбачає відповіді на такі питання, як: чи є 

дане видання прижиттєвим для  автора, хто готував його до друку, яким 

накладом воно вийшло, яким способом відтворено текст чи ілюстрації. 

Специфіку наукового опрацювання визначає робота з книжковими 

знаками, їх ідентифікація, розшифрування, пошук відомостей про 

автора та ін. 

Даний каталог це  науковий опис цінної колекції рідкісних книг із 

питань філології. Укладений за абетковим принципом, містить 

78 бібліографічних позицій. Кожна позиція каталогу складається з таких 

рубрик:  

1) бібліографічний опис: прізвище та ім’я автора у називному 

відмінку; назва видання, подана за титульним аркушем; місце видання; 

рік видання;  адреса друкарні чи видавця, яка зазначена у самому 

виданні;  додаткові відомості, які доповнюють інформацію про видання. 



2) провенієнції: подано інформацію про походження та 

приналежність документа певній особі або інституції, які були зроблені 

від руки або у вигляді книжкових знаків (печатки, екслібриси, 

автографи);   

3) оправа: короткий опис обкладинки; 

4) фізичний стан видання. 

Бібліографічний опис здійснено за чинним стандартом (ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання) та «Правилами составления 

библиографического описания старопечатных изданий» (Правила 

составления библиографического описания старопечатных изданий / 

Рос. гос. б-ка; сост. И. М. Полонская, Н. П. Черкашина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. / науч. ред. Н. П. Черкашина. – М. : Пашков дом, 2003. – 

400 с.: ил.) 

  

При складанні збережено орфографію оригіналу.  

В кінці наукового опису документу вказано інвентарний номер, за 

яким ведеться пошук конкретного документа у «Фонді рідкісних 

видань». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Академику Н. Я. Марру / редактор издания акад. И. И. Мещанинов. – М. : 

Изд-во Академии Наук СССР, 1935. – 789 с.  

1. Бібліогр.:      

– типография Академии Наук СССР. Ленинград, В.О.,   9 липня, 12; 

– на звороті титульного аркуша: Напечатано по распоряжению Академии 

Наук СССР.  Март, 1935 г. Непременный секретарь академик В. Волин; 

– після «Оглавления» портрет академіка Марра Н. Я. 

2. Пров.:           

–  прямокутна печатка «Бібліотека   Івано-Франківського педагогічного 

інституту». 

3. Оправа: картон, обклеєний палітурною тканиною коричневого кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                                   інв. номер  267777  

 

2. Баранніков О. 

Українські та південно російські циганські діялекти / О. Баранніков ; 

редактор издания С. Ф. Ольденбург – Москва –Ленинград : Изд-во Академии 

Наук СССР, 1933. – 72 с. 

1. Бібліогр.:      

– типография Академии Наук СССР. Ленинград, В.О.,  9 липня, 12; 

– на звороті титульного аркуша: Напечатано по распоряжению Академии 

Наук СССР. Ноябрь, 1933 г. Непременный секретарь академик В.Волин. 

2. Пров.:           

–  прямокутна печатка «Бібліотека   Івано-Франківського педагогічного 

інституту».   

3. Оправа: папір (ватман) сірого кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                                    інв. номер  267907 

 

3. Бархин Константин Борисович, Истрина Евгения Самсоновна 

Методика русского языка в средней школе : учебник для высших 

педагогических учебных заведений и пособие для преподавателей 

/ К. Б. Бархин, Е. С. Истрина. – М. : Гос. учебно-педагогическое 

издательство, 1934. – 264 с.  

1. Бібліогр:     

– на титульному аркуші  надруковано: «1-я образц. тип. Огиза РСФСР треста 

«Полиграфкнига», Москва, Валова 28»; 

2. Пров.:        

 –  на титульному аркуші  прямокутна печатка «Саратовское Земельное 

Управление.  Аркадакская межрайонная школа комбайнеров. Аркадак.»; 

–  на титульному аркуші прямокутний штамп: «4 дек. 1941». 

3. Оправа: картон, обклеєний папером  сірого кольору. 

4. Фізичний стан:  задовільний. 

інв. номер   82 



4. Богородицкий  Василий  Алексеевич  (проф., член-корресподент 

Академии наук СССР) 

Общий курс русской граматики (из университетских чтений) 

/ В. А. Богородицкий. – 5-е издание, переработанное. – М-Л : Соцэкгиз, 

1935. – 356 с. – (Труды по грамматике русского языка). 

1.  Бібліогр:     

2. Пров.:           

– прямокутна печатка «Бібліотека Станіславського учительського інституту». 

3. Фізичний стан: задовільний. 

                     інв. номер   13883 

15792 

 

5. Брандтъ  Романъ Федоровичъ 

Лекціи по исторической грамматике русскаго языка , читаныя ординарнымъ 

профессоромъ Императорскаго Московскаго Университета. Выпускъ J : 

Фонетика / Р. Брандтъ. – Москва : Университетская типографія, 1892. – 146 с. 

1. Бібліогр.:   

– Университетская типографія, Страстной бульваръ; 

– на звороті титульного аркуша: Извлечено изъ Ученыхъ Записокъ 

Императорскаго Московскаго Университета по Историко-филологическому 

факультету. 

2. Пров.:       

– на першій сторінці печатка кругла «Библиотека  Новоросийскаго 

Университета»; 

– на титульному аркуші печатка овальна  «Библіотека А.В.Рыстенко»;   

– печатка прямокутна «Бібліотека Станіславського учительського інституту» 

– надпис чорними чорнилами «28 апр.1901»; 

–  книга містить маргіналії. 

3. Оправа : картон, обклеєний папером чорного кольору. 

4. Фізичний стан.: пошкоджена оправа. 

                                                                                                     інв. номер  16083 

 

6. Бузук Петро Панасович 

Нарис історії української мови: вступ, фонетика і морфологія з додатком 

історичної хрестоматії  / П. Бузук. – К. : Друкарня Української Академії 

Наук, 1927. – 96 с. 

1. Бібліогр.:     
– на звороті титульного аркуша: Дозволяється випустити в світ. Неодмінний 

Секретар Академії Наук, акад. А.Кримський. 

2. Пров.:          

–  прямокутна печатка «Бібліотека  Івано-Франківського педагогічного 

Інституту».    

3. Оправа: папір  сірого  кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

інв. номер  282261                                               



7. Буличъ Сергей Константиновичъ 

Лекція по морфологіи русскаго и древне-славянскаго языковъ 

/ С. К. Буличъ. – б/м.в. : Изданіе Кассы Взаимопомощи В.Ж.К., [? ]. – 376 с. 

Видання надруковано літографічним способом. 

1. Бібілогр.:    

– Литографія Богданова Эртелефъ, пер. 7 

2. Пров.:          

– на титульному аркуші  печатка «Дворец культури  ім. С. М. Кирова. 

Библиотека»; 

–  на звороті титульного аркуша прямокутна печатка   «Бібліотека Івано-

Франківського педагогічного інституту». 

3. Оправа: паперова обкладинка. 

4. Фізичний стан:  незадовільний – пошкоджені корінець та обкладинка , 

титульний аркуш розірваний.   

інв. номер  256130 

 

8. Буслаевъ Федор Иванович  

Опытъ исторической грамматики русскаго языка: учебное пособие для 

преподавателей. Ч. ІІ : Синтаксисъ / Ф. Буслаевъ. – Москва : Въ 

Университетской типографіи, 1858.– 428 с.– ( Учебныя руководства для 

военно-учебныхъ заведеній).  

1. Бібліогр. :  

– на титульному аркуші: Составлено, на основаніи наставленія  для 

образованія воспитанниковъ военно-учебныхъ заведеній,  ВЫСОЧАЙШЕ   

утвердженнаго 24-го декабря 1848 года Ф.Буслаевымъ; 

– на звороті титульного аркуша: Утверждено для Военно-Учебныхъ             

Заведеній 11 Апреля 1856 г. Начальникъ Главного Штаба, Генералъ-  

Адъютантъ Ростовцевъ;  

– на звороті титульного аркуша: Печатать позволяется съ темъ чтобы, по  

отпечатаніи, представлено было въ ценсурный Комитетъ узаконенное  число 

экземпляровъ, С.–Петербургъ, Мая 4-го дня, 1856 года. Цезоръ  И.Гончаровъ. 

2. Пров.:        

– на титульному аркуші  печатка прямокутна « 4 ноя. 1941»; 

– на титульному аркуші  печатка прямокутна  «Бібліотека Станіславського    

учительського інституту»; 

– на звороті титульного аркуша  кругла печатка « Пов. У. Заведен. Главн.   

Штаба Его Императорскаго Величества»; 

– на звороті титульного аркуша  овальна печатка «Библиотека       

Высшихъ Женсихъ Курсовъ. Одесса»; 

– на форзаці нерозбірлива надпис чорними чорнилами « С. Чауша…         

[нерозбірливо]» . 

3. Оправа:  картон, обклеєний папером чорного кольору. 

4. Фізичний стан: пошкоджена перша частина обкладинки;  задня частина 

палітурки – відсутня. 

                                                                                         інв. номер   7934 



9. Верхратскій Иван Григорович 

Нові знадоби номенклатури и терминологиі природописної, народної 

(збирані між людом) / Иван Верхратскій. – [ ?] : [ ?], [?] . – 84 с. 

На виданні відсутня інформація про місце видання, де видавалося та рік 

видання. 

2. Пров.:        

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека Івано-

Франківського педагогічного інституту». 

3. Оправа: обкладинка відсутня. 

4. Фізичний стан: забруднені сторінки. 

                                                                                                   інв. номер   249327 

 

10. Верхратскій Иван Григорович 

Про говор галицких лемків  / Іван Верхратский. – Львів : Друкарня 

Наукового Товариства імени Шевченка, 1902. – 490 с. – (Збірник 

фільольогічної секції Наукового Товариства ім. Шевченка. Т.V) 

1. Бібліогр.:   

– на титульному аркуші: Накладом Товариства, з печатні Наукового   

товариства імени Шевченка під управою К.Беднарского; 

2. Пров.:         

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека Івано-           

Франківського педагогічного інституту». 

3. Оправа: папір (ватман) темно-жовтого кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                            інв. номер  249402 

 

11. Верхратскій Иван Григорович 

Говір Батюків / Іван Верхратский. – Львів : Друкарня Наукового Товариства 

імени Шевченка, 1912. – 306 с. – (Збірник фільольогічної секції Наукового 

Товариства ім. Шевченка. Т. XV). 

1. Бібліогр.:   

 – на титульному аркуші: Накладом Товариства, з друкарні Наукового 

товариства  імени Шевченка; 

2. Пров.:        

 – на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека Івано-   

Франківського педагогічного інституту». 

3. Оправа: папір (ватман) темно-сірого кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

інв. номер  249407 

 

12. Верхратскій Иван Григорович 

Рецензия книжечки "Руска правописъ зі словарцем" приписаної Вис.ц.к. 

Радою Шкільною краєвою для ужитку шкіл / Иван Верхратскій. – [? ] : [? ], 

[?]. – 20 с. 



Дане джерело – стаття із книги, назва якої, рік видання та місце видання  не 

встановлена.  

2. Пров.:             

– на першій сторінці  прямокутна печатка   «Бібліотека Івано-Франківського            

педагогічного інституту». 

3. Оправа: відсутня. 

інв. номер  256001 

 

13. Верхратскій Иван Григорович 

Початки до уложення номенклатури и терминологиі природописної,  

народнеі / Иван Верхратскій. – Львів : Друкарня Ставропигийського 

Института, 1869. – Т. III. – 24 с. 

1. Бібліогр.:    

– з друкарні Ставропигийського Институту, під заряд.: Ст. Гугковського;  

– на обкладенці: Иван Верхратський, членъ «Просвіти» и «Физиографичнего  

товариства» въ Кракові; 

– на обкладенці: накладомъ М. Димета. 

2. Пров.:        

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека Івано-    

Франківського педагогічного інституту». 

3. Оправа: папір темно-синього кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

інв. номер  256009 

 

14. Верхратскій Иван Григорович 

Нові знадоби номенклатури и терминологиі природописної, народної 

(збирані між людом) / Иван Верхратскій. – [ ]. : [ ], [ ]. – 84 с. 

На виданні відсутня інформація про місце видання, де видавалося та в якому 

році. 

2. Пров.:         

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка  «Бібліотека Івано-        

Франківського педагогічного інституту». 

3. Оправа: обкладинка відсутня. 

4. Фізичний стан: забруднені сторінки. 

інв. номер   256004                                                                                           

 

15. Верхратскій Иван Григорович 

Початки до уложення номенклатури и терминологиі природописної, народнеі  

/ Иван Верхратскій. – Львів : Друкарня Ставропигийського Института, 

1872. – Т.V. – 40 с. 

1. Бібліогр.:   

– з друкарні Ставропигийського Институту, під заряд.: Ст. Гучковського.  

– на титульному аркуші: накладомъ М. Димета. 

– на титульному аркуші: Иван Верхратський, членъ «Просвіти» и 

«Физиографичнего товариства» въ Кракові; 



2. Пров.:         

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека Івано-   

Франківського педагогічного інституту». 

3. Оправа: папір темно-синього кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний.                                                                                                                                                                                                           

                                                                                           інв. номер   2560 

 

16. Верхратскій Иван Григорович 

Початки до уложення номенклатури и терминологиі природописної, народнеі  

/ Иван Верхратскій. – Львів : Печатня Товариства имени Шевченка, 1879. –  

Т.VI. – 24 с. 

1. Бібліогр.:   

2. Пров.:    

– на титульному аркуші овальна печатка «Бібліотека наукового товариства  

імени Шевченка»;   

–  на титульному аркуші книжковий ярлик « Бібліотека  Наукового 

Товариства  імені Шевченка у Львові»; 

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека Івано- 

Франківського педагогічного інституту». 

3. Оправа: відсутня. 

4. Фізичний стан: немає обкладинки. 

                                                                         інв. номер   256006 

 

17. Верхратскій Иван Григорович 

Початки до уложення номенклатури и терминологиі природописної, народнеі 

/ Иван Верхратскій. – Львів : Друкарня Ставропигийського Института, 

1872. – Т.IV. – 24 с. 

1. Бібліогр.:   

– з друкарні Ставропигийського Институту, під заряд.: Ст. Гучковського.  

– на титульному аркуші: накладомъ М.Димета. 

– на титульному аркуші: Иван Верхратський, членъ «Просвіти» и 

«Физиографичнего товариства» въ Кракові; 

2. Пров.:        

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека Івано-  

Франківського педагогічного інституту». 

3. Оправа: папір. 

4. Фізичний стан: задовільне.                                                                                                                                                                             

                                                                                                    інв. номер   256010 

 

18. Верхратскій Иван Григорович 

Початки до уложення номенклатури и терминологиі природописної, народнеі 

(въ додатку: декотрі повірки, забобони и пр.) / Иван Верхратскій. – Львів : 

Друкарня Ставропигийського Института, 1869. –  Т. II. – 40 с. 

1. Бібліогр.:   

– з друкарні Ставропигийського Институту, під заряд.: Ст. Гучковського.  



2. Пров.:         

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека Івано-               

Франківського педагогічного інституту». 

3. Оправа: папір. 

4. Фізичний стан: задовільне. 

                                                                                            інв. номер   256008 

 

19. Верхратскій Иван Григорович 

Початки до уложення номенклатури и терминологиі природописної, народнеі  

и замітка о волоськімъ - павуку / Иван Верхратскій. – Львів : Печатня М. Ф. 

Поремби, 1864. – 18 с. 

1. Бібліогр.:    

2. Пров.:         

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека Івано-       

Франківського педагогічного інституту». 

3. Оправа: папір. 

4. Фізичний стан: жовті плями на сторінках. 

                                                                                           інв. номер   256013 

 

20. Верхратскій Иван Григорович 

Знадоби до словаря южноруского / Иван Верхратскій. – Львів : Печатня 

Товариства ім.Шевченка, 1877. – Т. I. – 88 с. 

1. Бібліогр.:   

 – Печатня Товариства имен. Шевченка під зарядом Фр.Сарницкого;      

2. Пров.:         

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека Івано-  

Франківського педагогічного інституту». 

3. Оправа: папір темно-коричневого кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний.                                                                                                     

                                                                                              інв. номер   256029 

 

21. Виноградов Виктор Володимирович 

Очерки по истории русского литературного языка XVII - XIX вв : пособие 

для высших педагогических учебных заведений  / В. В. Виноградов. – 

издание второе, переб.и дополненное. – М. : Государственное учебно-

педагогическое издательство, 1938. – 448 с.  

1. Бібліогр.:   

– 17-я фабрика нац..книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига», Москва,   

Шлюзовая наб., 10 

2. Пров.:         
– на титульному аркуші печатка прямокутна « 4 ноя. 1941»; 

–  на титульному аркуші печатка «Бібліотека Станіславського учительського   

інституту»; 

–  на титульному аркуші трикутна печатка « Університетька Бібліотека.   

Студенський відділ». 



3. Оправа:  картон, обклеєний палітурною тканиною  темно-зелено кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний.  

                                                                                                інв. номер    15803 

 

22. Головацкий  Яковъ Федоровичъ 

Грамматика Руского Языка. Ч. 6 / Я. Головацкий. – Львовъ : Институт 

Старопигїянський, 1849.  – 219 с. 

1. Бібліогр.:    

– на титульному аркуші: Напечатано черенками Института   

Ставропигійського. 

2. Пров.:         

–  прямокутна печатка «Бібліотека Івано-Франківського педагогічного    

інституту»;   

–  на титульному аркуші надпис чорними чорнилами: «М.Серенко». 

3. Оправа: картон, обклеєний папером  чорно-сірого кольору. 

4. Фізичний стан: пошкоджена оправа. 

                                                                                             інв. номер   268262 

 

23. Гротъ Яковъ Карловичъ 

Филологическія разысканія  / Я. Гротъ. – 2-е, значительно пополненное 

изданіе. – Санктпетербургъ : Типографія Императорской Академіи наукъ, 

1876. –  Т. 2 : Спорные вопросы русскаго правописанія отъ Петра Великаго 

Доныне. – 460 с. 

1. Бібліогр.:  

– на титульному аркуші надруковано: «Типографія императорской академіи    

наукъ, Вас.Остр., 9 линія, 12»; 

– на звороті титульного аркуша надруковано: « Напечатано по распоряженію  

Имераторской Академіи Наукъ. Санктпетербургъ. Марта 1876 года.   

Непременный Секретарь Академикъ К. Веселовскій» 

2. Пров.:       

– на титульному аркуші овальна печатка «Одеській Держ. Художній Музей 

…..[нерозбірливо]»; 

– прямокутна печатка  «Бібліотека Станіславського учительського 

інституту»; 

– на стор. 460  кругла печатка «…[нерозбірливо]..Гимназій [нерозбірливо]…» 

3. Оправа: картон, обклеєний папером  чорного-синього кольору. 

4. Фізичний стан:  задовільний.                                                                                                                         

                                                                                                  інв. номер   2435 

  

24. Гротъ Яковъ Карловичъ 

Филологическія разысканія  / Я. Гротъ. – 2-е, значительно пополненное 

изданіе. – Санктпетербургъ : Типографія Императорской Академіи наукъ, 

1876. – Т. 2 : Спорные вопросы русскаго правописанія отъ Петра Великаго 

Доныне. – 460 с. 

1. Бібліогр.:   



– Типографія Императорской Академіи наукъ, Вас.Остр.,  9 линія, 12; 

– на звороті титульного аркуша : Напечатано по распоряженію           

Имераторской Академіи Наукъ. Санктпетербургъ. Марта 1876 года.   

Непременный Секретарь Академикъ К. Веселовскій. 

2. Пров.:         

– на титульному аркуші кругла печатка «Гос.Публичная Б-ка в Ленинграде»;   

– прямокутна печатка  «Бібліотека Станіславського  учительського   

інституту». 

3. Оправа: картон, обклеєний папером  чорного-синього кольору, корінець із 

золотим тисненням. 

4. Фізичний стан:  задовільний.                                                                                                                         

                                                                                               інв. номер    257014 

 

25. Дурново Николай Николаевичъ, Ушаковъ Дмитрий Николаевичъ 

Хрестоматія по великорусской діалектологіи  : пособіе при преподаваніе 

русскаго языка въ высшихъ учебныъ заведеніяхъ / Н. Дурново, Д. Ушаковъ. – 

М. : Типографія Императорскаго Московскаго Университета, 1910. – 216с. – 

(съ приложеніемъ образца литературного произношенія и карты) 

1. Бібілогр.:   

– на звороті титульного аркуша : Напечатано по постановленію Историко-

филологическаго факультета Императорскаго Московскаго Унивеститета. 

Редакторъ О.П.Романъ Брандтъ; 

2. Пров.:       
–  на титульному аркуші  печатка прямокутна «Бібліотека Станіславського   

учительського інституту»; 

–  на титульному аркуші  печатка прямокутна «Библиотека  Лебединского          

учительського інституту». 

3.Оправа: картон, обклеєний папером темно-жовтого  кольору. 

4. Фізичний стан.: задовільний. 

                                                                                              інв. номер    81651 

 

26. Экономидомъ Константинъ 

Опытъ о ближайшемъ сродстве языка славяно-россійскаго съ греческимъ 

сочиненный  пресвитеромъ Константином Экономидом, членом 

Императорской Российской академии, и конференции Духовной 

Александроневской академии и проч  / Константинъ Экономидомъ. – 

САНКТПЕТЕРБУРГЪ. : Типографія департамента народнаго просвещенія, 

1828. – (Текст парал. рус., греч.). – Т. II, Часть II : Содержащая въ себе 

реченія – 464 с.  

1. Бібліогр.:    

– на звороті титульного аркуша : Напечатано по определенію и на   

иждивеніи  Императорской Россійской Академіи; 

– на титульному аркуші текст надруковано парал. на рос. та грец. мовах. 

2. Пров.:          

– на титульному аркуші нерозбірлива прямокутна печатка , можливо це   



[«Дворец культури им. Кирова. Библиотека»]. 

3. Оправа: папір темно-сірого кольору. 

4. Фізичний стан: дефектне видання: обкладинка відсутня, сторінки 

занехаяні. 

                                                                                                   інв. номер    256887 

 

27. Жовтобрюх Михайло Андрійович 

Елементи мовознавства та відомості з історії української мови  /  М. А. 

Жовтобрюх.  –  К. : Радянська школа, 1941. – 54 с. – (Народний комісаріат 

освіти УРСР). 

1. Бібліогр.: 

2. Пров.:      

–  на звороті титульного аркуша « Прикарпатський університет ім. Василя   

Стефаника. Наукова бібліотека». 

3. Оправа: папір сірого кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                      інв. номер    799260 

 

28. Збірник фільольоґічної секції наукового товариства імени Шевченка. – 

Львів, 1900. – Т. III : Розвідки Михайла Драгоманова: про українську 

народну словесність і письменство. – Т. 2. – 238 с. 

1. Бібліогр.:   

–  Накладом Наукового Тов. імени Шевченка. З друкарні наукового 

товариства ім.Шевченка під зарядом К.Беднарського. 

2.Пров.:          

– на титульному аркуші прямокутна печатка « 4 ноя. 1941»; 

– на титульному аркуші підпис чорними чорнилами                                                  

 «В.Пашницький»; 

– на титульному аркуші прямокутна печатка  «Бібліотека Станіславського   

учительського інституту». 

3. Оправа: картон, обклеєний папером  чорного кольору. 

4. Фізичний стан: пошкоджений корінець книги.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                        інв. номер    2597 

 

29. Збірник фільольогічної секції наукового товариства імені Шевченка. – 

Львів : Друкарня НТШ, 1900. – Т. III : Розвідки Михайла Драгоманова про 

українську народню словесність і письменство. Т. 2. – 238 с.   

1. Бібліогр.:   

– на титульному аркуші : З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка під   

зарядом К. Беднарского. 

2. Пров.:        

– на титульному аркуші  прямокутна печатка «Прикарпатський  університет         

ім. Василя Стефаника.  Бібліотека»;              

– на стор. 238 прямокутна печатка « З колекції П. І. Арсенича». 

 



3. Оправа: картон , обклеєний папером  темно-зеленого кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                    інв.  номер   629056 

 

30. Збірник фільологічної секції Наукового Товариства імені  Шевченка                     

/ М. Драгоманов. – Львів : Друкарня НТШ, 1899. – Т. II. :  Розвідки Михайла 

Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Т. I. – 

260 с.  

1. Бібліогр.:   

– на титульному аркуші : З друкарні Наукового Товариства  ім. Шевченка   

під зарядом К. Беднарского. 

2. Пров.:         

–  на титульному аркуші прямокутна печатка «Прикарпатський  університет   

ім. Василя Стефаника.  Бібліотека»;             

– на стор. 260 прямокутна печатка « З колекції П. І. Арсенича». 

3. Оправа: картон , обклеєний папером  темно-зеленого кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                         інв. номер   629060                                                                                                                                                         

 

31. Зелинский  В. 

Алфавитный справочникъ по русскому правописанію: составленъ по Гроту 

/ В. Зелинский. – 2-е изд. – Москва : Типографія Э. Лисснера, 1887. – 100 с. 

1. Бібліогр.:     

– на титульному аркуші : Москва, Типографія Э. Лисснера и Ю.Романа,   

Арбатъ, д. Платонова; 

– на звороті титульного аркуша: Дозволено цензурою, Москва 11-го Декабря  

1886 г. 

2. Пров.:           

–  на звороті титульного аркуша овальна печатка «Лен.Гос.Ун-т научная   

библитека им. Горького»; 

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека Івано-

Франківського педагогічного  інституту».    

3. Оправа: картон, обклеєний папером чорного кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                                    інв. номер   261415 

 

32. Ильиш Борис Александрович 

История английского языка  / Б. А. Ильиш. – издание 2-е, дополненное. – 

Ленинград : Госуд.учпедгиз, 1938. – 230 с. 

2. Пров.:     

– на титульному аркуші овальна печатка «Ленинград. Госуд. Ун-т.   

Исторический Кабинет»;   

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека  Івано-

Франківського педагогічного  інституту».    

 



3. Оправа: картон, обклеєний палітурною тканиною  синього кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                                    інв. номер   261102 

 

33. Истрин Василий  Михайлович 

Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе: текст, 

исследование и словарь. / В. М. Истрин; редактор издания В. М. Истрин. – 

Ленинград : Академия Наук СССР, 1930. – Т. III : Греческо-славянский и 

славянско-греческий словари. – 348 с. 

1. Бібліогр.:  

–  на звороті титульного аркуша: Напечатано по распоряжению  Академии    

Наук СССР. Февраль, 1930 г. И.о. Непременного секретаря академик   

В.Комаров 

2. Пров.:         

– на титульному аркуші нерозбірлива прямокутна печатка 

– на стор.1 прямокутна печатка «Бібліотека Івано-Франківського 

педагогічного  інституту».   

3. Оправа: папір (ватман)  сірого  кольору. 

4. Фізичний стан: пошкоджена оправа: немає задньої частини палітурки.  

                                                                                              інв. номер   268080 

 

34. Истрина Евгения Самсоновна 

Руководство по истории русского языка с хрестоматией и снимками с 

древних рукописей / Е. Истрина. – издание 3-е, исправленное и 

дополненное. – Москва - Петроград : Государственное издательство, 1923. – 

116 с. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы.; № 48) 

2. Пров.:       

– на титульному аркуші печатка прямокутна «Бібліотека Станіславського  

учительського інституту». 

3. Оправа: папір темно-жовтого кольору. 

4.Фізичний стан: пошкоджена обкладинка, осанні п’ять сторінок 

забрудненні. 

                                                                                               інв. номер    23576                                                                      

 

35. Каринский Николай Михайлович (член-корресподент Академии 

наук СССР) 

Очерки языка русских крестьян: говор деревни Ванилово (по материалам 

экспедиции Института языка и мышления 1932 года)  /  Н. М. Каринский ; 

при участии Е. А. Комшиловой, А. С. Беднякова, А. В. Текучева. – М. : 

Гос.соц.-эконом. изд-во, 1936. – 176 с.  

1. Бібліогр.:   

–  на титульному аркуші: «Академия Наук СССР. Диалектографическая 

комиссия Институту языка и мышления им. акад. Н.Я.Марра; 

–   на звороті титульного аркушу « Напечатано по распоряжению Академи 

Наук СССР. Февраль 1936 г. Непременный секретарь акад. Н. П. Горбунов.     



2. Пров.:      

–  на титульному аркуші печатка прямокутна « 4 ноя. 1941»; 

–  на титульному аркуші печатка прямокутна «Кабінет іноземних мов ОДУ»; 

– прямокутна печатка «Бібліотека Станіславського учительського інституту». 

3. Оправа:  папір (ватман) жовтого кольору кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний.                                                                                                                  

                                                                                                   інв. номер   15824 

 

36. Кочубинскій Александр Александровичъ 

Итоги славянской и русской филологіи: по поводу книги проф. 

Котляревскаго: "Библіологическій опытъ о древней русской письменности" 

/ А. А. Кочубинскій. – Одесса : Тип. П. А. Зеленаго, 1882. – 329 с. 

1.Бібліогр.:   

–  Одесса, Тип.П.А.Зеленаго (б.Г.Ульриха), Красный переулокъ   д. № 3.; 

– на звороті титульного аркуша: печатано по опредъленію  совета 

Императорскаго Новороссійскаго университета,  ректоръ    

С.П.Ярошенко; 

– на звороті титульного аркуша: изъ XXXIII т. Записок  Императорскаго  

Новороссійскаго университета. 

2. Пров.:       

– на титульному аркуші печатка прямокутна «Бібліотека  Станіславського   

учительського інституту». 

4.Фізичний стан: незадовільний  –  обкладинка відсутня; з 1 по 5 сторінки 

забруднені та пом’яті.  

                                                                                                  інв. номер    23631 

 

37. Кошутичъ Радован 

Грамматика русскаго языка  / рад. Кошутичъ. – 2-е изд. – Петроградъ : 

Типографія Россійской Академіи наукъ, 1919. –  Т. 1 : Фонетика. А : Общая 

часть (Литературное произношеніе). – 512 с. 

1. Бібліогр.:   

–  на титульному аркуші паралельно назва югославською мовою;    

–  на звороті титульного аркуша: Напечатано по распоряженію Россійськой   

Академіи Наук. Апрель, 1919 г. Непременный секретарь академик   

О.Ольденбургъ. 

2. Пров.:       

–  прямокутна печатка «Бібліотека Івано-Франківського педагогічного    

інституту».    

3. Оправа: папір (ватман) сірого  кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                                    інв. номер   267775                                                                                        

 

 

 

 



38. Кримський Агафангел Ефімович 

Тюрки, їх мови та літератури. Випуск II : Тюркські мови / А. Е. Кримський. – 

К. : Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1930. – 214 с. – (Збірник 

історично-філологічного відділу Всеукраїнської Академії наук № 105. 

Філологічна катедра під керуванням акад.. А.Е.Кримського. Тюркологічна 

комісія  № 2). 

1. Бібліогр.:     

– з Друкарні Всеукраїнської Академії Наук, Печерське (Цитаделя, 9);                         

– на звороті титульного аркуша: Дозволяється випустити в світ.Неодмінний   

Секретар Академії Наук, акад.. О.Корчак-Чепурківський. 

2. Пров.:          

– прямокутна печатка «Бібліотека   Івано-Франківського педагогічного    

інституту».    

3. Оправа: папір  сірого  кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний.                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                  інв. номер   282279  

 

39. Курило Олена Борисівна 

Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів 

давніше Городнянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині 

/ О. Курило. – К. : Всеукраїнська Академія Наук, 1924. – 112 с. – 

(Всеукраїнська Академія наук. Збірник історично-філологічного 

відділу  № 21 (праці Етнографічної Комісії). 

1. Бібліогр.:    

– на звороті титульного аркуша: Дозволяється випустити в світ. Неодмінний    

Секретар Академії Наук, акад.. Аг. Кримський. 

2. Пров.:       

–  прямокутна печатка «Бібліотека Івано-Франківського педагогічного    

інституту». 

3. Оправа: папір  жовтого  кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                               інв. номер     282230 

 

40. Лавров Петро Олексійович 

Кирило та Методій в давньо – слов’янському письменстві (розвідка)  / Петро 

Лавров. – К. : Друкарня Української Академії наук, 1928. – 436 с. – 

(Українська Академія Наук. Збірник Історично-Філологічного відділу № 78; 

1. Бібліогр.:     

– на звороті титульного аркуша: Дозволяється випустити в світ.   

Неодмінний Секретар Академії Наук, акад.. Аг. Кримський. 

2. Пров.:          

–  прямокутна печатка «Бібліотека Івано-Франківського педагогічного    

інституту»;    

– на титульному аркуші нерозбірлива овальна печатка; 

– на сторінці після титульного аркуша надпис чорнилами синього кольору :  



«Дорогому Николаю Леонидовичу Тупицкому от благодатного  

П. А. Лаврова». 

3. Оправа: папір (ватман)  сірого  кольору. 

4. Фізичний стан: пошкоджена оправа.  

                                                                                            інв. номер   262096 

 

41 Ларин Борис Александрович 

Проект древне-русского словаря (принципы, инструкции, источники)  

/ Б. А. Ларин ; редактор издания И. И. Мещанинов. – Москва–Ленинград : 

Изд. Академии наук СССР, 1936. – 174 с. 

1. Бібліогр.:  

– типография Академии Наук СССР. Ленинград, В.О.,9 липня, 12; 

– напечатано по распоряжению Академии Наук СССР. Ноябрь, 1936 г.  

Непременный секретарь академик Н.Горбунов. 

2. Пров.:     

 –  прямокутна печатка «Бібліотека   Івано-Франківського педагогічного    

інституту».    

3. Оправа: папір  сірого  кольору. 

4. Фізичний стан: пошкоджена оправа. 

                                                                                           інв. номер   268083 

 

42. Лескинъ Августъ 

Граматика старословянскаго языка (cъ дополненіем по язику). Остромирова 

Евангелія / А. Лескинъ ; пер.съ немецкаго. – М. : Типографія О. Гербека, 

1890. – 192 с. 

1. Бібліогр.:  

– на титульному аркуші : Изданіе типогр. и словол. О.Гербека, Чернышевскій  

переул., № 5; 

– на звороті титульного аркуша: Дозволено цензурою. Москва, Іюня 30, 

1889 г. 

2. Пров.:       

– на титульному аркуші прямокутна печатка « Вдадимир Андреевич   

Завадский-Краснопольский. Ленинград 2. Рубинштейна д. № 24, кВ.18.»; 

–  на титульному аркуші прямокутна печатка «Бібліотека Івано-

Франківського  педагогічного  інституту». 

3. Оправа: папір, темно-сірого кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний.                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                    інв. номер   256869 

 

43. Марр Николай Яковлевич 

Избранные работы / Н. Я. Марр ; отв.ред. И. А. Орбели. – Ленинград : 

Государственная академия истории материальной культуры (ГАИМК), 

1937. – Т. IV : Основные вопросы истории язика. – 328 с. 

1. Бібліогр.:   



– на титульному аркуші : Типография Академии Наук СССР. Ленинград,   

В.О.,9 липня, 12; 

2. Пров.:        

–   на титульному аркуші  овальна печатка « Библиотека Академии. Ист.   

матер.культури»»; 

–  прямокутна печатка «Бібліотека Івано-Франківського педагогічного    

інституту».   

3. Оправа: картон, обклеєний палітурною тканиною темно-синього кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                          інв. номер   267715  

                                                                                       

44. Марр Николай Яковлевич 

Избранные работы. / Н. Я. Марр ; отв. ред. С.Н.Быковский; редакционный 

комитет в составе: С.Н.Быковского, И.И.Мещанинова, С.Ф.Ольденбурга. – 

Ленинград: Государственная академия истории материальной культуры 

(ГАИМК), 1933. – Т. I : Этапы развития яфетической теории. – 400 с. 

1. Бібліогр.:     

– на титульному аркуші : Типография Академии Наук СССР. Ленинград,   

В.О.,9 липня, 12; 

– фотопортрет Н. Я. Марра. 

2. Пров.:          

–   на титульному аркуші  трикутна печатка « Государст. Рефлексология    

Институт…[нерозбірливо] Мозга. Библиотека»; 

–  прямокутна печатка «Бібліотека Івано-Франківського педагогічного    

інституту».    

3. Оправа: картон, обклеєний палітурною тканиною темно-синього  кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                                  інв. номер   267716                                                                                        

 

45. Матеріалы для сравнительнаго и объяснительнаго словаря и 

грамматики . – изданіе II-го отделенія Императорской  Академіи 

Наукъ;   редакторъ академикъ  И. И. Срезневскій. – Санктпетербургъ : 

Типографія Императорской Академіи Наукъ, 1854. – Т. І – ІІІ. – 556 c. 

1.Бібліогр.:   

2.Пров.:        
–  на титульному аркуші кругла печатка «Одеській держ. худож. музей.[ …] в 

справах Мистецтв при РКК УРСР. Бібліотека»; 

– на титульному аркуші кругла печатка «Одеській держ. худож. музей.  

Н.К.О. Бібліотека» 

– на титульному аркуші прямокутна печатка « 4 ноя. 1941»; 

– на титульному аркуші кругла печатка ««Бібліотека Станіславського 

учительського інституту»; 

– на першій сторінці кругла печатка « Печать Одесской [нерозбірливо] 

…гимназии». 

 



3. Оправа:  

4.Фізичний стан: видання дефектне – відсутня палітурна частина книги. 

                                                                              інв. номер    15851 

 

46. Матеріалы для сравнительнаго и объяснительнаго словаря и 

граматики. –  изданіе втораго отделенія императорской Академіи наукъ; 

редакторъ Орд. Академикъ  И. И. Срезневскій. –  Санктпетербургъ : 

Типографія Императорской Академіи наукъ, 1858. – Т. ІV : Словарь 

церковно-славянскаго языка А. Х. Востокова . Т. I. – 587 с. 

1. Бібліогр.:    

– на звороті титульного аркушу : Напечатано по распоряженію      

Императорской Академіи Наукъ. 15- Ноября 1858 года. Исправл. долж.   

Непремъннаго Секретаря К. Веселовскій; Изъ «Прибавленій» при  

Извъестіяхъ Втораго Отдъленія Академіи Наукъ, т. VI и VII; 

2. Пров.:       
–   на титульному аркуші кругла печатка «Одеській держ. худож. музей … в   

справах Мистецтв при РКК УРСР. Бібліотека»; 

–   на титульному аркуші кругла печатка «Одеській держ. худож. музей.    

Н.К.О. Бібліотека»; 

–   на титульному аркуші прямокутна печатка « 4 ноя. 1941»; 

– на титульному аркуші прямокутна печатка «Бібліотека Станіславського  

учительського інституту». 

3. Оправа:  

4. Фізичний стан: видання дефектне – відсутня палітурна частина книги. 

                                                                                інв. Номер    15852 

 

47. Матеріалы для сравнительнаго и объяснительнаго словаря русскаго 
языка и другихъ слвянскихъ наречій . Тетрадь третья. – изданіе II-го 

отделенія Императорской Академіи Наукъ – СПб. : Типографія 

Императоской Академіи наукъ, 1853.  –  389 c. –  576 с. 

1. Бібліогр.:     
– на звороті титульного аркуша: Напечатано по распоряженію  

Императорской Академіи Наукъ. Августъ 1853 года. Непременный                  

Секретаръ П. Фусъ. 

2. Пров.:        

–   на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека             

Івано-Франківського педагогічного  інституту.    

3. Оправа: папір темно – сірого  кольору. 

4. Фізичний стан: видання дефектне. 

                                                                                                   інв. номер   257283 

 

48. Мещанинов Иван Иванович 

Язык Ванской клинописи (DIE VAN - SPRACHE)  / И. Мещанинов. – 

Ленинград : Академии Наук СССР, 1935. – Т.II : Структура речи. – 352 с. 

1. Бібліогр.:  



– на звороті титульного аркуша: Напечатано по распоряжению Академии               

Наук СССР. Декабрь, 1934 г. Непременный секретарь академик В.Волин. 

2. Пров.:     

–  на титульному аркуші  овальна печатка «Академия Наук СССР. 

Библиотека. Читальній зал»; 

–  на титульному аркуші  кругла печатка «Библиотека Академии Наук  

СССР»; 

–  прямокутна печатка «Бібліотека Івано-Франківського педагогічного     

інституту».   

3. Оправа: картон, обклеєний папером  темно-рожевого кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                           інв. номер   267718                                                                                        

 

49. Михальчукъ Константинъ Петровичъ, Крымскій Агатангел 

Юхимович  
Программа для собиранія особенностей малорусскихъ говоровъ 

/ К. Михальчукъ, А. Крымскій. – СПб. : Типографія Императорской Академіи 

наукъ, 1910. – 164 с. 

1.Бібліогр.:   

– на титульному аркуші : Типографія Императорской Академіи наукъ, Вас.     

Остр., 9 лин., № 12; 

–  на звороті титульного аркуша: Напечатано по распоряженію   

Имераторской Академіи Наукъ. Май 1910г. Непременный Секретарь 

Академикъ С.Ольденбургъ; 

–  на звороті титульного аркуша: Отдельный оттискъ Сборника  Отделенія   

русскаго языка и словесности Имераторской  Академіи Наукъ,  Т. LXXXVII. 

2.Пров.:          

– на титульному аркуші  печатка «Дворец культури им.  С. М. Кирова.   

Библиотека»; 

–  на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Гос.  Публичная          

Библиотека ...[нерозбірливо]…»; 

–  на звороті титульного аркуша прямокутна печатка  «Бібліотека Івано-

Франківського педагогічного інституту». 

3.Оправа: : картон, обклеєний папером сірого кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                           інв. номер   256088 

 

50. Обнорский Сергей  Петрович 

Именное склонение в современном русском языке. Вып.2 : Множественное 

число / С. И. Обнорский. – Ленинград : Академии Наук СССР, 1931. –                           

410 с.  

1. Бібліогр.:      

– на титульному аркуші : Типография Академии Наук СССР. Ленинград, 

В.О.,9 липня, 12; 



– на звороті титульного аркуша: Напечатано по распоряжению Академии 

Наук СССР. 26 Ноября, 1931 г. Непременный секретарь академик В.Волин 

2. Пров.:         

–  прямокутна печатка «Бібліотека  Івано-Франківського педагогічного  

інституту».    

3. Оправа: папір (ватман)  сірого  кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                       інв. номер   267884                                                                                        

 

51. Обозреніе трудовъ по славяноведенію. Вып. I (до янв.1914 г) : 1) 

Языкознаніе (сост. М. Р. Фасмеръ);  2) Чешско-словацкая литература, исторія 

и древности (сост. Ю. И. Клецанда); 3) Польская литература, исторія и 

древности (сост. Ст. Ст. Лисовскій) / подъ ред. В. Н. Бенешевича. – 

Петроградъ : Типографія " Научное дело", 1915. –  302 с. 

1. Бібіліогр. :  

– на титульному аркуші : Типографія «Научное Дело», Загородный пр., 74; 

–  на звороті титульного аркуша: Напечатано по распоряженію    

Имераторской Академіи Наукъ. Сентябрь 1915г. НепременныйСекретарь   

Академикъ  С. Ольденбургъ. 

2. Пров.:        

– на титульному аркуші прямокутна печатка «Гос. Публ. библ. имени 

Салтыкова-Щедрина». 

3. Оправа:  паперова обкладинка. 

4. Фізичний стан: пошкоджена обкладинка. 

інв.номер    256175 

 

52. Огієнко Іван Іванович 

Українська літературна мова ХVІ-го ст. і український Крехівський Апостол : 

літературно-лінгвістична монографія  / Іван Огієнко. – Варшава : Друкарня 

Синодальна, 1930. – Т.1. – 192 с.  

1. Бібліогр.:   

– на титульному аркуші : Варшава, друкарня Синодальна, Зигмунтовська 13; 

– на титульному аркуші: Студії до української граматики. Видають: Іван   

Огієнко та Роман Смаль-Стоцький. Книга VII; 

– на титульному аркуші: Видано за допомогою Міністерства В.Р. і П.О; 

2. Пров.:        

– прямокутна печатка «Прикарпатський національний університет ім.   

В.Стефаника. Наукова Бібліотека».             

3. Оправа: картон   сірого  кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний.                                                                                                                                                                                      

                                                                                     інв. номер   763816 

 

53.Острогорскій Викторъ Петровичъ 

Беседы о преподаваніи словесности  / Викторъ Острогорскій. – 2-е изданіе, 

просмотренное. – М. : Типографія М. Г. Волчанинова, 1886. – 112 с. 



1. Бібліогр.:  

– на титульному аркуші : Типографія М. Г.  Волчанова (быв. М. Н. Лаврова и 

К
о
). Леонтьевскій пер. Домъ Лаврова; 

– на титульному аркуші : изданіе учебнаго магазина «Начальна Школа»   Е. 

Н. Тихомировой. Москва, Кузнецкій Мостъ; 

– на звороті титульного аркуша: дозволено цензурою Москва,  Іюня 29 дня 

1886 г. 

2. Пров.:   

–  на титульному аркуші прямокутна печатка « Дворец культури   

им.С.М.Кирова. Библиотека»; 

–  на  титульному аркуші прямокутна печатка «Бібліотека  Івано-

Франківського педагогічного  інституту». 

3. Оправа: папір    темно – сірого  кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

інв. номер   256923 

 

54. Памятники и оразцы народнаго языка и словесности. Тетрадь первая  

/ изданіе II-го отделенія Императорской Академіи наукъ. – СПб. : Типографія 

Императорской Академіи Наукъ, 1852. – 143 с. 

1. Бібліогр.:  

– на титульному аркуші : Напечатано по распоряженію Имераторской   

Академіи Наукъ. 29 Ноября 1852 г Непременный Секретарь,  П.Фусъ; 

2. Пров.:       

–  на титульному аркуші прямокутна печатка «Бібліотека  Івано-

Франківського педагогічного  інституту». 

3. Оправа: папір, темно-синього кольору. 

4. Фізичний стан: видання дефектне. 

                                                                                  інв. номер    256994                                               

 

55. Панькевич Д. І. 

Кілька заміток до останку аориста в Закарпатських говорах 

/ Д. І. Панькевич. – [?]. : [? ],  [ ?]. – 4 с. 

Дане джерело – стаття із книги, назва якої не встановлена.  

2.Пров.:   

– на першій сторінці прямокутна печатка «Бібліотека Івано- Франківського 

педагогічного інституту». 

3.Оправа:  саморобна (папір, ватман).  

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                            інв. номер    249492 

 

56. П…скій Петр 

Вопросъ о фонетице / П...скій Петр / – изданіе Галицко-русской Матицы, 

подъ редакціею Б. А. Дедицкого. – Львовъ : Типографія Ставропигійского 

Института, 1892. – 56 с. 

 



1. Бібліогр.:    

– на титульному аркуші : Типографія Ставропигійского Института, подъ    

управл.  И. Ф. Пухира;                              

2. Пров.:        

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека Івано-     

Франківського педагогічного інституту». 

3. Оправа: відсутня. 

4. Фізичний стан: відсутня обкладинка, передня частина – саморобна.   

                                                                                         інв. номер   255996 

 

57. Пешковский Александр  Матвеевич 

Русский синтаксис в научном освещении / А. М. Пешковский. – издание            

4-е. – М. : Госудаоственное учебно-педагогическое издательство, 1934. –                       

452 с.  

1. Бібілогр.:  

– на титульному аркуші : 1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста    

 «Полиграфкнига», Москва, Валовая, 28; 

–  на титульному аркуші: В первом издании премировано Академией Наук.   

2. Пров.:      
–  на титульному аркуші  печатка прямокутна «Библиотека Лебединского   

Учительского Институту»;                                                                                    

–  на титульному аркуші  печатка прямокутна «Бібліотека  Станіславського 

учительського інституту». 

3.Оправа: картон, обклеєний палітурною тканиною сірого  кольору. 

4. Фізичний стан.: пошкоджена обкладинка. 

                                                                                               інв. номер   81415 

 

58. Поппе Николай Николаевич 

Итоги исследования монгольского языка и монгольской литературы в СССР 

за двадцать лет / Н. П. Поппе. – М. : Полиграфкнига, 1938. – 1281-1304 с. 

Дане джерело – стаття із книги, назва якої не встановлена. Вірогідно, це є 

збірник, присвячений 20-річчю Великої Жовтневої революції, зміст, якого 

представлено на останніх сторінках. 

1. Бібліогр:       

– на титульному аркуші : 18 типография треста «Полиграфкнига», Москва,      

Щубинский пер. 10. 

2. Пров.:          

– на першій сторінці видання печатка прямокутна «Бібліотека Івано-

Франківського педагогічного  інституту». 

3. Оправа: відсутня. 

                                                                                               інв. номер   256146 

 

 

 

 



59. Потебня Александр Афанасьевичъ 

Мысль и языкъ / А. Потебня. – 3-е изданіе, дополненное статьями "Язык и 

народность" и " О націонализме». – Харьковъ : Типографія "Мирный трудъ", 

1913. – 226с. 

1. Бібліогр.:   

– на титульному аркуші: Типографія «Мирный Трудъ», Девичья улица,                

№ 14-й. 

2. Пров.:         

–  на  титульному аркуші овальна печатка « Петроградская п’ята гімназія.      

Фундаментальная библиотека»; 

–  на  титульному аркуші овальна печатка « Ленинградский Дворец пионеров. 

Библиотека»; 

–  на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека   Івано-  

Франківського педагогічного  інституту». 

3. Оправа: картон, обклеєний папером чорно-червоного  кольору, корінець із 

золотим  тисненням. 

4. Фізичний стан: задовільний.                                                                                                                                                                                                           

інв. номер   256915 

 

60. Приручный словаръ славено-польскій. – Лвигородъ : Типографія 

Інституту Ставропигійського, 1830. – 148 с. 

1.Бібліогр.:        

– на звороті титульного аркуша: За соизволенїемъ  Правительства. 

2. Пров.:            

– на титульному аркуші овальна  печатка «Бібліотека  Товариства Просвіти у 

Львові»; 

– на форзаці прямокутна печатка  «Бібліотека Івано- Франківського   

педагогічного інституту»; 

– на форзаці екслібрис « Еузевіт Грушкевичь»;  

– на форзаці підпис чорними чорнилами « Е.ГрушкевичЪ 

– на форзаці книжковий ярлик «Бібліотека Товариства «Просъвіта»    

число 1858. Знак  ш 2 IV. П.: 2». 

3.Оправа: : картон, обклеєний папером чорного  кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                           інв. номер    256030 

 

61. Розов Володимир Олексійович 

До старо-руської діялєктольогії ( іще до питання про галицько-волинське 

наречіе) / Володимир Розов. – [ ]. : [ ], [ ]. – 30 с. 

Дане джерело – стаття із книги, назва якої не встановлена. Вірогідно це 

Записки Накового Товариства ім. Шевченка т. LXXVII (е посилання на дане 

видання на першій та сімнадцятій сторінці). 

2. Пров.:  

– на першій сторінці прямокутна печатка «Бібліотека Івано- Франківського 

педагогічного інституту». 



3.Оправа:  саморобна (папір, ватман).  

4. Фізичний стан.: задовільний.                                                      

                                                                                           інв. номер    249457 

                                                                                                                                                                                                         

62. Смаль-Стоцький, Степан Йосипович, Ґартнер Федір 

Граматика руської мови  / С. Смаль-Стоцький ; уложили: С. Смаль-Стоцький 

і Ф. Гартнер. – 3-є вид., перероб. – Відень, 1914. – 202 с.                                                

1. Бібліогр.:   

–  на звороті титульного аркуша: П. і к. придворна і університетська         

друкарня Адольфа Гольцгавзена в Відні. 

2. Пров.:         

– прямокутна печатка «Прикарпатський національний університет ім.    

В.Стефаника. Наукова Бібліотека».             

3. Оправа: картон , обклеєний тканиною  темно-зеленого кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний.                                                                                                                                           

                                                                                       інв.  номер   769328 

 

63.Соболевскій Алексей Ивановичъ 

Ломоносовъ въ исторіи русскаго язика (речь Соболевскаго А. И.) : Въ память 

200-летія со дня рожденія М. В. Ломоносова / А. И. Соболевскій. – 

Санктпетербургъ : Типографія Императорской Академіи наукъ, 1911. – 11 с. 

1. Бібліогр.:  

– на титульному аркуші  надруковано: «Типографія императорской академіи   

наукъ, Вас. Остр., 9 линія, 12»; 

– на титульному аркуші надруковано: « Речъ признесенная въ           

Торжественномъ  Собраніи Императорской Академіи Наукъ 8 ноября 1911         

года»; 

–  на звороті титульного аркуша надруковано: « Напечатано по распоряженію   

Имераторской Академіи Наукъ. Ноябрь 1911 г. Непременный  Секретарь   

Академикъ С.Ольденбургъ». 

2. Пров.:       

–  на титульному аркуші прямокутна печатка « 4 ноя. 1941»; 

–  на титульному аркуші кругла печатка « Бібліотека  Інтернаціональної мови   

в Одесі. Союз эсперантистов Советских республик. Biblioteko de internacia    

Linvo en Odeso. Sovetrespublikara Esperantista Union»; 

– на титульному аркуші прямокутна печатка  «Бібліотека Станіславського 

учительського інституту». 

3. Оправа: обкладинка паперова сірого кольору. 

4. Фізичний стан: незадовільний.                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                          інв. номер     2447 

 

64. Стоюнин Владимір 

Русскій синтаксисъ / Владимиръ Стоюнин. – СПб. : Типографія  Эд. Праца, 

1871. – 116 с.  

1. Бібліогр.:  



– типографія Эд. Праца, Офицерская ул., д. Симонова № 26;                                                                                                                

– на звороті титульного аркуша: Дозволено Цензурою С.- Перербургъ,            

Января 2 дня 1871 г. 

2. Пров.:        

– на титульному аркуші  печатка «Дворец культури   С.М. Кирова.   

Библиотека»; 

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека Івано-

Франківського педагогічного інституту». 

3.Оправа: : картон, обклеєний папером темно-зеленого  кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                            інв. номер    256138 

 

65. Тимченко Євген Костянтинович  

Льокатив речівниковий в українській мові  / Є. Тимченко. – Львів : Друкарня 

Наукового Товариства ім. Шевченка, 1925. – 17 с. – (Ювилейний збірник 

Наукового Товариства імени Шевченка у Львові в п’ятдесятиліття основання 

(1973 – 1923). 

1. Бібліогр.:   

– на обкладанці  «Накладом Наукового Товариства   ім. Шевченка.                          

З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка» 

2. Пров.:         

– на 17 стор. прямокутна печатка «Бібліотека Івано- Франківського 

педагогічного інституту». 

3.Оправа: обкладинка паперова, темно-сірого кольору. 

4. Фізичний стан.: задовільний. 

                                                                                            інв. номер     249453 

 

66. Тимченко Євген Констянтинович 

Акузатив в українській мові ( з української складні) / Є. Тимченко. – К. : 

Друкарня Української Академії Наук, 1928. – 102 с. – (Українська Академія 

Наук. Збірник історично-філологічного відділу ; № 67) 

1. Бібліогр.:  

– на звороті титульного аркуша: Дозволяється випустити в світ. Неодмінний               

Секретар Академії Наук, акад. Аг.Кримський. 

2. Пров.:       

– на титульному аркуші прямокутна печатка « Бібліотека Н.-Д. Інституту          

Т.Г.Шевченка»;     
– на титульному аркуші прямокутна печатка « Науково-дослідна катедра   

історії  Української культури ім.. акад.. Д.І.Багалія» 

–   на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека  Івано-               

Франківського педагогічного  інституту».    

3. Оправа: папір  сірого  кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                                  інв. номер    282259 

 



67. Тимченко Євген Констянтинович 

Льокатив в українській мові (з українскої складні)  / Є. Тимченко. – К. : 

Червоний шлях, 1925. – 68 с. – (Українська Академія Наук. Збірник 

історично-філологічного відділу  № 18). 

1. Бібліогр.:  

– на звороті титульного аркуша: «На прохання автора, Історично-

філологічний Відділ винятково дозволил, щоб у цій розвідці друковано було 

«льокатив» замість «локатив» «фільольогічний» замість «філологічний» і 

т.и., але заразом було-б зазначено, що такі ортографії відхиляються од 

офіційного, академічного правопису.   Дозволяється випустити в світ. 

Неодмінний Секретар Академії Наук, акад.. Аг.Кримський»; 

– на форзаці « Присвячую світлій пам’яті без часу згаслого друга і незамінної   

помічниці в роботі Марії Лев (13 XII1923). 

2. Пров.:     

–  прямокутна печатка «Бібліотека Івано-Франківського педагогічного    

інституту».  

3. Оправа: папір  жовтого  кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                            інв. номер    282231 

                                                                                              

68. Тимченко Євген Констянтинович 

Номінатив і датів в українській мові / Є. Тимченко. – К. : Друкарня 

Української Академії Наук, 1925. – 64 с. – (Українська Академія Наук. 

Збірник історично-філологічного відділу  № 32). 

1. Бібліогр.:  

– на звороті титульного аркуша: Дозволяється випустити в світ. Неодмінний   

Секретар Академії Наук, акад.. Аг.Кримський. 

2. Пров.:       

– на титульному аркуші кругла печатка « Народній Комісаріат Освіти.   

Українська Книжкова Палата.   Уповноваж. По Київськ., Чернигів.,   

Волинській та Поділ. Губ. Украинск. Соц. Сов. Республ.»; 

–  на титульному аркуші надпис штамп «Невозращение книг карается   

ст. 185 Угол. Кодекса как присвоение или растрата» 

– на звороті титульного аркуша «Бібліотека Івано-Франківського   

педагогічного  інституту».   

3. Оправа: папір  жовтого  кольору. 

4. Фізичний стан: видання дефектне: пошкодженні сторінки. 

                                                                                       інв. номер    282211 

                                                                                          

69. Тутковський Павло 

Матеріяли для бібліографії мапознавства України (мапи, плани, атласи, 

альбоми, мапознавча література). Ч. I.  / Павло Тутковський. – К. : 

Всеукраїнська Академія Наук, 1924. – (Українська Академія Наук. Збірник 

історично-філологічного відділу  № 16.  – 64 с. 

1. Бібліогр.:  



– на звороті титульного аркуша: Дозволяється випустити в світ. Неодмінний   

Секретар Академії Наук, акад. Аг.Кримський. 

2. Пров.:       

–  на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека   Івано-

Франківського педагогічного  інституту».    

3. Оправа: папір  жовтого  кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                          інв. номер    282232 

 

70. Труды Института языка и мышления имени Н. Я. Марра / под ред.                             

В. Ф. Шишмарева,  В. М .Жирмунского. – Ленинград – Москва : Академия 

Наук СССР, 1937. – (Rovano - germanica (материалы и исследования по 

романским и германским языкам).  – Т. X : Десницкая А. В. Чередование 

гласных в германских язиках. – 148 с.  

1. Бібліогр.:   

– на титульному аркуші  типография Академии Наук СССР. Ленинград,  

В.О.,9 липня, 12; 

–  на звороті титульного аркуша: Отвественный редактор: Директор   

Института Языка и Мышления акад. И. И. Мещанинов. 

2. Пров.:       

– на титульному аркуші  овальна печатка « Институт нових  языков. 

Библиотека»; 

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека  Івано-

Франківського педагогічного  інституту».    

3. Оправа: папір (ватман)  сірого  кольору. 

4. Фізичний стан: немає задньої частини обкладинки.  

                                                                                            інв. номер    261116 

 

71. Український правопис (проєкт для ознайомлення). – К. : Державне 

видавництво України, 1926. – 122с. – (У.С.Р.Р. Народній Комісаріат Освіти. 

Державна комісія для впорядкування українського правопису.) 

2. Пров.:        

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка  «Бібліотека Івано-  

Франківського педагогічного інституту». 

3. Оправа: папір темно-жовтого кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний.                                                                                                                                                        

                                                                                 інв. номер    256022 

 

72. Український діялектологічний збірник. Книжка I – К. : Друкарня 

Української Академії Наук, 1928. – 180 с. – (Історично-Філологічний Відділ 

Української Академії Наук. Збірник №64. Праці діялектологічної комісії під 

головуванням А. Е. Кримського). 

1. Бібліогр.: 

–  на звороті титульного аркуша : Дозволяється випустити в світ. Неодмінний                 

Секретар Академії  Наук, акад. Ат. Кримський. 



2. Пров.:        

–  на титульному аркуші : овальна печатка « Н.Д.Інститут мовознавства   

м. Київ». 

3. Оправа: папір сірого кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний.                                                                                                                                                       

                                                                                     інв. номер    282257 

 

73. Український діялектологічний збірник. Книжка II / редактори: 

О.Н.Синявський, А.Е.Кримський. – К. : Друкарня Української Академії Наук, 

1929.  – 276 с. – (Історично-Філологічний Відділ Української Академії Наук. 

Збірник №64, II. Праці діялектологічної комісії під головуванням А. Е. 

Кримського) 

1. Бібліогр.:  

–  на звороті титульного аркуша : Дозволяється випустити в світ. Неодмінний                 

Секретар Академії  Наук, акад..О.Корчак-Чепурківський. 

2. Пров.:        

–  на звороті титульного аркуша прямокутний штамп «Бібліотека Івано-  

Франківського педагогічного інституту». 

3. Оправа: папір сірого кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний.                                                                                                                                                      

                                                                               інв. номер    282258 

 

74. Ушинскій Константинъ Дмитриевичъ 

Руководство къ преподаванію по "Родному слову" . Ч. II (приложеніе къ 1-му 

отделу третьго года "Родного Слова", къ практической граматике) 

/ К. Ушинскій. – изданіе восьмое. – С.-Петербургъ : Типографія                                                 

Н.А. Лебедева, 1892. – 116 с. 

1. Бібліогр.:   

– на титульному аркуші : Типографія Н. А. Лебедева, Невскій просп.,                                

д. № 8.; 

– на звороті титульного аркуша : Дозволено цензурою.  С– Петербургъ,                               

14 августа 1891 г. 

2. Пров.:       

– на титульному аркуші прямокутна печатка « 4 ноя. 1941»; 

– на титульному аркуші прямокутна печатка  «Бібліотека Станіславського   

учительського інституту»; 

– на форзаці печатка « Михаил Георгіевич Попруженко». 

3.Оправа: :  картон, обклеєний папером синьо - чорного кольору. 

4.Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                            інв. номер    7319 

 

75. Чтенія о словесности : курс вторый. – изданіе второе, исправленное. – 

М. : Типографія университета, 1838. – 328 с. 

1. Бібліогр.:  

– на звороті титульного аркуша: Печатать позволяеться съ тимъ,  



Чтобы по отпечатанаіи представлено было въ Цензурный Комитетъ 

узаконенное число экземпляровъ. Москва, Мая 7 дня, 1838 года. Цензоръ, 

Статскій Соетникъ и Кавалеръ И.Снегиревъ. 

2. Пров.:   

–  на титульному аркуші  овальна печатка « Научная Библиотека  им… 

[нерозбірливо] при ЛГУ»; 

–  на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека Івано-

Франківського педагогічного  інституту».    

3. Оправа: картон, обклеєний папером. 

4. Фізичний стан: задовільний. 

                                                                                          інв. номер    261454                

                                                                                                            

76. Шахматов Олексій Олександрович, Кримський Агатангел 

Юхимович 

Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської 

старо-українщини XI- XVIII вв. / Ол. Шахматов, Аг. Кримський. – К. : 

Українська Академія Наук, 1924. – 208 с. – (Українська Академія наук. 

Збірник Історико-Філологічного відділу № 12). 

1. Бібліогр.:    
– на звороті титульного аркуша: Дозволяється випустити в світ. Неодмінний    

Секретар Академії Наук, акад.  Агатангел Кримський; 

–  на звороті титульного аркуша: Друковано 2000 примірників.                                              

2. Пров.:        

–  прямокутна печатка «Бібліотека Івано-Франківського педагогічного    

інституту».   

3. Оправа: папір  сірого  кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний.                                                                                                                                                                       

                                                                               інв. номер    282235    

 

77. Шор Розалия Осиповна 

Язык и общество  / Р. Шор ; допущено научно-педагогической секцией Гос. 

Уч. Совета. – издание второе. – М. : Работник просвещения, 1926. – 152 с. 

1. Бібліогр.:  – опечатано в типографи «Гудок», ул. Станкевича, д.7 

2. Пров.:       

–  на  титульному аркуші прямокутна печатка «Гос. Публ.библ.  имени   

Салтыкова-Щедрина»; 

– на  титульному аркуші кругла печатка «Государств. Публичная Библиотека   

в Ленинграде»; 

– на  титульному аркуші овальна печатка «Читальний зал Российской     

публичной библиотеки»; 

– на звороті титульного аркуша прямокутна печатка «Бібліотека  Івано-

Франківського педагогічного  інституту». 

3. Оправа: картон, обклеєний папером чорно-червоного кольору. 

4. Фізичний стан: задовільний.                                                                                                                                                                                          

                                                                                 інв. номер   256992                                                



78.Щурат Василь Григорович 

Азбучна статя Миколи Кмицикевича з 1834 р. / В. Щурат. – 11 с.  

Дане джерело – стаття із книги, назва якої, рік та місце видання не 

встановлена.  

2. Пров.:       

– на першій сторінці  прямокутна печатка «Бібліотека Івано- Франківського     

педагогічного інституту». 

3.Оправа:  саморобна (папір, ватман). 

                                                                                    інв. номер    249436 


