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Література універсального змісту (енциклопедії, 
довідники, словники)

Англо
[Текст]
близько 100 000 слів : [граматика та комп'ютерна 
термінологія] /
Київ 
"Новітній словник: англо
англійський : [граматика та комп'ютерна термінологія] : 
близько 100 000 сл.].

Російсько
словник термінів будівництва й архітектури [Текст]
Русско
строительства и архитектуры
Т.1 : Російсько
архітектури /
комітет стандартизації наук.
Держспоживстандарту та МОН України ; [уклад.: 
С. С. Жуковський, Р. І. Кінаш, Л. М. Полюга [та ін.] ; за 
ред. Романа Кінаша.
(Термінографічна серія "СловоСвіт"
Бібліогр.: 
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Література універсального змісту (енциклопедії, 
довідники, словники)

Англо-український українсько англійський словник 
[Текст] = English
близько 100 000 слів : [граматика та комп'ютерна 
термінологія] /

 : Таврида, 2007.
"Новітній словник: англо
англійський : [граматика та комп'ютерна термінологія] : 
близько 100 000 сл.].

Російсько-український та українсько
словник термінів будівництва й архітектури [Текст]
Русско-украинский и украинско
строительства и архитектуры

: Російсько-
архітектури / Нац. ун
комітет стандартизації наук.
Держспоживстандарту та МОН України ; [уклад.: 
С. С. Жуковський, Р. І. Кінаш, Л. М. Полюга [та ін.] ; за 
ред. Романа Кінаша.
(Термінографічна серія "СловоСвіт"
Бібліогр.: c. 959.
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Література універсального змісту (енциклопедії, 
довідники, словники)

український українсько англійський словник 
English-ukrainian

близько 100 000 слів : [граматика та комп'ютерна 
термінологія] / [сл. створений за участю В. І. Ребрика].

: Таврида, 2007. – 751,
"Новітній словник: англо
англійський : [граматика та комп'ютерна термінологія] : 
близько 100 000 сл.]. – Бібліогр.: с. 3.

український та українсько
словник термінів будівництва й архітектури [Текст]

украинский и украинско
строительства и архитектуры

-український словник термін
Нац. ун-т "Львівська політехніка", Техн. 

комітет стандартизації наук.
Держспоживстандарту та МОН України ; [уклад.: 
С. С. Жуковський, Р. І. Кінаш, Л. М. Полюга [та ін.] ; за 
ред. Романа Кінаша. – Львів
(Термінографічна серія "СловоСвіт"

. 959. 
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Література універсального змісту (енциклопедії, 
довідники, словники) 

український українсько англійський словник 
ukrainian ukrainian

близько 100 000 слів : [граматика та комп'ютерна 
створений за участю В. І. Ребрика].

751, [1] c. – [Назва паліт. та корінця: 
"Новітній словник: англо-український українсько
англійський : [граматика та комп'ютерна термінологія] : 

Бібліогр.: с. 3.

український та українсько
словник термінів будівництва й архітектури [Текст]

украинский и украинско-русский словарь терминов 
строительства и архитектуры : бл. 60 000 термінів : в 2 т. 

український словник термін
т "Львівська політехніка", Техн. 

комітет стандартизації наук.
Держспоживстандарту та МОН України ; [уклад.: 
С. С. Жуковський, Р. І. Кінаш, Л. М. Полюга [та ін.] ; за 

Львів : Ліга-Прес, 2005.
(Термінографічна серія "СловоСвіт"
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Література універсального змісту (енциклопедії, 

український українсько англійський словник 
ukrainian-english

близько 100 000 слів : [граматика та комп'ютерна 
створений за участю В. І. Ребрика].

[Назва паліт. та корінця: 
український українсько

англійський : [граматика та комп'ютерна термінологія] : 
Бібліогр.: с. 3. 

український та українсько
словник термінів будівництва й архітектури [Текст]

русский словарь терминов 
: бл. 60 000 термінів : в 2 т. 

український словник термінів будівництва й 
т "Львівська політехніка", Техн. 

комітет стандартизації наук.-техн. термінології 
Держспоживстандарту та МОН України ; [уклад.: 
С. С. Жуковський, Р. І. Кінаш, Л. М. Полюга [та ін.] ; за 

Прес, 2005. 
(Термінографічна серія "СловоСвіт" 
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Література універсального змісту (енциклопедії, 

український українсько англійський словник 
english dictionary

близько 100 000 слів : [граматика та комп'ютерна 
створений за участю В. І. Ребрика].

[Назва паліт. та корінця: 
український українсько

англійський : [граматика та комп'ютерна термінологія] : 

український та українсько-російський 
словник термінів будівництва й архітектури [Текст]

русский словарь терминов 
: бл. 60 000 термінів : в 2 т. 

ів будівництва й 
т "Львівська політехніка", Техн. 

техн. термінології 
Держспоживстандарту та МОН України ; [уклад.: 
С. С. Жуковський, Р. І. Кінаш, Л. М. Полюга [та ін.] ; за 

 – 959, [1] c
 ; №8).
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український українсько англійський словник 
dictionary : 

близько 100 000 слів : [граматика та комп'ютерна 
створений за участю В. І. Ребрика]. – 

[Назва паліт. та корінця: 
український українсько-

англійський : [граматика та комп'ютерна термінологія] : 

російський 
словник термінів будівництва й архітектури [Текст] = 

русский словарь терминов 
: бл. 60 000 термінів : в 2 т. 

ів будівництва й 
т "Львівська політехніка", Техн. 

техн. термінології 
Держспоживстандарту та МОН України ; [уклад.:  
С. С. Жуковський, Р. І. Кінаш, Л. М. Полюга [та ін.] ; за 

c. – 
; №8). –  
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