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ПРОГРАМА 

ПРОВЕДЕНИЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

ДЛЯ ОСВ1ТНБО-КВАЛ1Ф1КАЦ1ЙНОГО Р1ВНЯ ПЩГОТОВКИ 

СПЕЩАЛЮТА, МАПСТРА 

Програма розроблена кафедрою «ТРАНСПОРТШ ТЕХНОЛОГИ». 

Випробування претендент1в для навчання за спещальшстю 7.07010104, 

8.07010104 «Оргашзащя 1 регулювання дорожнього руху» проводиться у форм! 

вступних юпит1в. Метод проведения юпиту - ПИСЬМОВО. 

Мета проведения вступних юшгпв - перев1рка початкових теоретичних 

знань 1 спроможнють претендента Тх використовувати при виршенш практичних 

виробничих ситуацш, визначення р1вня усвщомлення претендентом стану 

сучасних проблем у сфер1 транспортних технологи та його зд1бност1 до творчого 

пщходу при розроби,1 рекомендац1й. 

На юпит1 претенденту пропонуються вар1анти комилексних завдань, яю 

м1стять в соб1 питания з п'яти дисциплш, а саме: 

1) безпека транспортних засоб1в; 

2) техшчш засоби оргашзацп дорожнього руху; 

3) оргашзащя дорожнього руху; 

4) експертиза дорожньо-транспортних пригод; 

5) безпека дорожнього руху. 
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ПЕРЕЛ1К 

питань фахових вступних випробувань для осв1тньо-квал1ф1кащйних р1вшв 

пщготовки спещалюта, мапстра за спещальшстю 7.07010104, 8.07010104 

«Оргашзащя 1 регулювання дорожнього руху» 

ПИТАНИЯ 3 ДИСЦИПЛШИ 

«БЕЗПЕКА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБ1В» 

1. Поняття дорожньо-транспортно! иригоди. 

2. Види безпеки автомобшя. 

3. Нормативш документа з конструктивно! безпеки автомобшя. 

4. Автомобшь як основний елемент транспортного потоку. 

5. Габаритш компонувальш параметри автомобшя. 

6. Вагов1 компонувальш параметри автомоб1ля 

7. Сили, що д1ють на автомобшь пщ час його руху. 

8. Фактори, яю впливають на критичну швидюсть автомобшя на поворота 

9. Поперечна стшюсть транспортного засобу. 

10 Визначення критично! швидкост1 за умовами керованость 

11. Принципова вщмшнють м1ж европейською й американською системою 

зовшшнього осв1тлення. 

12. Методи зниження р1вня шуму автомоб1ля. 

13. Методи зменшення забруднення навколишнього середовища. 

14. Еколопчна безпека: вплив автомобшзацп на навколишне середовище. 

15. Обладнання та прибори, яю забезпечують шсляаваршну безпеку. 

16. Небезпечш явища, яю виникають п1сля дорожньо-транспортно! пригоди. 

17. Вплив техшчного стану автомобшя на гальмову динам1чн1сть. 

18. Шляхи пщвищення гальмово! динам1чност1 автомобшя. 

19. Вплив елемент1в конструкцп кузова на зовшшню в1зуальну 

1нформативн1сть автомоб1ля. 

20. Види шформативност! автомобгля. 
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21. Звукова шформатившсть автомобшя. 

22. Сутшсть еколопчно"! безпеки транспортного засобу. 

23. Основш умови випробувань фронтального ншзду автомобшя. 

24. Зовшшня й внутр1шня пасивна безпека автомобшя. 

25. Основш вимоги до внутр1шньо'1 пасивно'1 безпеки. 

ПИТАНИЯ 3 ДИСЦИПЛ1НИ 

«ТЕХШЧШ ЗАСОБИ ОРГАШЗАЦП' ДОРОЖНЬОГО РУХУ» 

1. Класифжащя техшчних засоб1в оргашзацп дорожнього руху. 

2. Нормативна база в сфер1 використання техшчних засоб1в оргашзацп 

дорожнього руху. 

3. Класифжащя й призначення дорожшх знаюв. 

4. Типорозм1ри дорожшх знаюв 11хне застосування. 

5. Повторения, дублювання й попередне встановлення дорожшх знаюв. 

6. Схеми й послщовнють розм1щення дорожшх знаюв р1зних груп на однш 

ОПОР1. 

7. Розробка схеми дислокацп дорожн1х знаюв. 

8. Функцп й класифжащя дорожньо'1 розм1тки. 

9. Типи св1тлофор1в 1 Тхнс застосування. 

10. Призначення п1шох1дних огороджень. Правила застосування шшохщних 

огороджень на перегонах 1 перехрестях вулиць. 

11. Застосування техшчних засоб1в орган1зац11 дорожнього руху на 

шшохщних переходах. 

12. Застосування техшчних засоб1в оргашзацп дорожнього руху на 

нерегульованих перехрестях 1 примиканнях вулиць. 

13. Застосування техшчних засоб1в оргашзацп дорожнього руху на 

регульованих перехрестях 1 примиканнях вулиць. 

14. Застосування техшчних засоб1в оргашзацп дорожнього руху на 

горизонтальних кривих. 
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15. Застосування техшчних засоб1в оргашзацп дорожнього руху на шдйомах 

1 спусках. 

16. Структура свшюфорного циклу. 

17. Трьохфазне регулювання руху з видшеною шшохщною фазою. Схема 

пофазного розЪду й циклограма роботи св1тлофорно'1 сигнал1зацп. 

18. Трьохфазне регулювання руху з видшеною фазою для л1воповоротного 

руху. Схема пофазного розЪду й циклограма роботи св1тлофорно1 сигнал1зацп. 

19. Двофазне регулювання з розщепленою фазою. Методи розщеплення 

фази. Схема пофазного роз'Тзду й циклограма роботи св1тлофорно1 сигнагизацп. 

20. Посл1довн1сть проектування режиму свшюфорного регулювання. 

Параметри для розрахунку режиму роботи свгглофорного регулювання. Методи Ух 

визначення. 

21. Розрахунок тривалост1 циклу й тривалост1 основних такпв. 

22. Адаитивне керування св1тлофорною сигнал 1зац1ею. 

23. Проектування програми координацп св1тлофорних об'ект1в. 

24. Чотирьохфазне регулювання руху. Схема пофазного розТзду й 

циклограма роботи св1тлофорно! сигналгзацп. 

25. Розрахунок тривалост1 иерехщного 1нтервалу при проектуванш режиму 

роботи св1тлофорного об'екта. 

ПИТАНИЯ 3 ДИСЦИПЛШИ 

«ОРГАШЗАЩЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ» 

1. Сформулюйте 1 поясшть сутнють терм1на «Орган1зац1я дорожнього 

руху». 

2. Проанал1зувати вплив автомоб1л1зацп на оргашзащю 1 регулювання 

дорожнього руху. 

3. Указати позитивш 1 негативн1 сторони автомоб1л1зацп суспшьства. 

4. Охарактеризувати еколопчш аспекта дорожнього руху. 

5. Описати юторпо створення 1 розвитку Правил дорожнього руху. 
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6. Описати 1стор1ю створення 1 розвитку м1жнародних Конвенцш по 

дорожньому руст 

7. Поясиити функцюнування системи «Водш - Автомобшь - Дорога -

Навколишне середовище». 

8. Проанал1зувати функцюнування вод1я, як окремого учасника 

дорожнього руху у систем! «Транспортш потоки - Дорожш умови». 

9. Проанал1зувати функцюнування шшохода, як окремого учасника 

дорожнього руху у систем! «Транспорта! потоки - Дорожш умови». 

10. Визначити основш характеристики транспортного потоку. 

11. Побудувати картограму транспортного потоку для переачення. 

12. Визначити основш характеристики шшохщного потоку. 

13. Оргашзащя руху шшоход1в. 

14. Оргашзащя руху маршрутного пасажирського транспорту. 

15. Оргашзащя руху через зал1зничний переТзд. 

16. Оргашзащя руху велосипедиспв. 

17. Оргашзащя руху на площах. 

18. Оргашзащя одноб1чного руху. 

19. Оргашзащя кругового руху на перес1ченнях. 

20. Оргашзащя руху в темний час доби. 

21. Оргашзащя руху в зимових умовах. 

22. Оргашзащя руху в прськш мюцевость 

23. Представити класифшащю метод1в дослщження дорожнього руху. 

24. Представити класифшащю рухомого складу маршрутного 

пасажирського транспорту. 

25. Указати прюритетш напрямки оргашзацп дорожнього руху. 

ПИТАНИЯ 3 ДИСЦИПЛШИ 

«ЕКСПЕРТИЗА ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД» 

1. Класифжащя дорожньо-транспортних пригод. 

2. Фази дорожньо-транспортно! пригоди. 
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3. Види експертиз дорожньо-транспортних пригод. 

4. Судова експертиза дорожньо-транспортних пригод. 

5. Компетенщя, права й обов'язки судового експерта. 

6. Службове розслщування дорожньо-транспортних пригод. 

7. Компетенщя, права й обов'язки службового експерта. 

8. Вихщш матер1али для виконання експертизи дорожньо-транспортно! 

пригоди. 

9. Протокол огляду мюця дорожньо-транспортно! пригоди. 

10. Етапи експертизи дорожньо-транспортно! пригоди. 

11. Поняття та розробка шформацшно! модел1 дорожньо-транспортно! 

пригоди. 

12. Класифжащя на!зд1в на тшохода. 

13. Зггкнення автомобЬпв. Види зшснень. 

14. Основш характеристики про!зно! частини на мющ дорожньо-

транспортно! пригоди. 

15. Прийоми визначення рад1ус1в кривизни, подовжнього 1 поперечного 

ухшив про!зно! частини на мющ дорожньо-транспортно! пригоди. 

16. Визначення вщсташ загально! видимост1 на М1СЦ1 дорожньо-

транспортно! пригоди. 

17. Визначення вщсташ видимост1 конкретно! перешкоди на мющ 

дорожньо-транспортно! пригоди. 

18. Проведения огляду транспортних засоб1в учасниюв дорожньо-

транспортно! пригоди. 

19. Фжсащя СЛ1Д1В дорожньо-транспортно! пригоди 1 прив'язка !хиього 

положения на мюцевостг 

20. Основн1 розрахунков1 параметри руху транспортних засоб1в в умовах 

дорожньо-транспортно! пригоди. 

21. Гальм1вна д1аграма автомоб1ля при виконанш екстреного гальмування. 

22. Класиф1кац1я на!зд1в на П1шоход1в за значениям кута м1ж векторами 

швидкостей автомобгля та тшохода. 
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23. Загальна послщовшсть розрахунку швидкосп тшохода ищ час скоення 

дорожньо-транспортно'1 пригоди. 

24. Схеми дорожньо-транспортно'! пригоди для проведения розрахунюв при 

дослщженш наТзду на шшохода. 

25. Вар1анти маневр1в автомобшя, як! забезпечують попередження 

дорожньо-транспортно! пригоди. 

ПИТАНИЯ 3 ДИСЦИПЛ1НИ 

«БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ» 

1. Фактори, що впливають на припустиму швидкють руху 

автотранспортного засобу. 

2. Методи визначення припустимо! швидкост1 руху автотранспортного 

засобу. 

3. Визначення швидкост1 руху поодинокого автотранспортного засобу. 

4. Метод коефщента безпеки. 

5. Метод конфлштних ситуацш. 

6. Визначення пропускно'1 здатност1 смуги про'13но1 частини. 

7. Коеф1Ц1енти приведения 1нтенсивност1 дорожнього руху. 

8. Визначення коефщ1ента р1вня завантаження дороги рухом. 

9. Характеристика р1вшв зручност1 дорожнього руху. 

10. Метод коеф1щент1в аваршность 

11. Метод варпсних коеф1ц1ент1в аваршность 

12. Метод сезонних коеф1ц1ент1в аваршность 

13. Види конфл1ктних точок на пересчет у одному р1вн1. 

14. Ощнка ступеня небезпеки дорожнього руху на Х-образному перешченш. 

15. Ощнка ступеня небезпеки дорожнього руху на Т-образному перес1чешн. 

16. Кшьюсний анал1з дорожньо-транспортних пригод. 

17. Яюсний анал1з дорожньо-транспортних пригод. 

18. Топографгчний аналгз дорожньо-транспортних пригод. 
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19. Картка облшу мюця (дшянки) концентрацп дорожньо-транспортних 

пригод. 

20. Обстежеиия мюця (дшянки) концентрацп дорожньо-транспортних 

пригод. 

21. Видимють, и види 1 вплив на безпечну швидюсть дорожнього руху. 

22. Розрахунок зупинного шляху. 

23. Визначення зони видимост1 на перес1ченш р1внозначних дорш. 

24.Визначення зони видимост1 на иереаченш нер1внозначних дорш. 

25. Геометричне визначення зр1зки за умови забезпечення видимость 

Вар1анти завдань складаються з п'яти питань, яю пов'язаш одшею метою та 

охоплюють повний курс пщготовки претендент1в на р1вш спещалюта, мапстра за 

спещальшстю 7.07010104, 8.07010104 «Оргашзащя 1 регулювання дорожнього 

руху». 

При складанш комплексних завдань для вступних випробувань 

претендент1в на осв1тньо-квал1ф1кацшш р1вн1 спещалюта, мапстра за 

спецгальшстю 7.07010104, 8.07010104 «Оргашзащя 1 регулювання дорожнього 

руху» враховаш вимоги осв1тньо-ирофес1ЙноТ програми (01111) 1 освкньо-

квал1ф1кац1Йно'1 характеристики випускника вищого навчального закладу (ОКХ) з 

галуз1 знань - 0701 «Транспорт 1 транспортна 1нфраструктура» за спещальшстю -

7.07010104, 8.07010104 «Оргашзащя 1 регулювання дорожнього руху», яю 

погоджено з Навчально-методичною комю1ею з «Транспорту 1 транспортноУ 

1нфраструктури» (28.02.2012 р.) та 1нститутом 1нновац1Йних технолопй 1 зм1сту 

осв1ти (29.02.2012 р.), 1 вимоги д1ючих навчальних програм за циклом дисципл1н 

профес1Йно'1 та практично'1 п1дготовки. Зм1ст завдань вщповщае вимогам до зм1сту 

та форми квал1ф1кацшних випробувань 1 дозволяе визначити всеб1чно р1вень 

теоретично'1 та практично!" п1дготовки претендента. 

Кафедрою розроблен1 критерп ощнки в1дпов1дей на комплексн1 вступш 

завдання, яю розглянуто 1 затверджено на засщанш навчально-методично! ком1сп 

факультету «Транспортш технологи». 
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КРИТЕРП ОЩНКИ 

вщповщей на комплекеш завдання фахових вступних випробувань 

для осв1тньо-квал1ф1кацшних р1вн1в пщготовки спещалюта, мапстра 

При перев1рц1 виконання комплексного завдання при югаги вщповщ1 на 

кожне питания бшету виставляеться диференцшна ощнка: 

«В1ДМ1ННО» - виставляеться, якщо при вщповщ1 на питания претендент 

виявив всебгчш, систематизоваш, глибою знания програмного матер1алу, умшня 

вшьно викоиувати завдання, передбачеш програмою, знания основноУ ! 

знайомство з додатковою л1тературою, передбачених програмою на р1вш 

творчого використання. 

«ДОБРЕ - виставляеться, якщо при вщповщ1 на питания претендент виявив 

повне знания програмного матер1алу, уешшне виконання завдань 1 засвоення 

основноУ лггератури, передбаченоУ програмою на р1вш аналог1чного вщтворення. 

«ЗАДОВШЬНО» - виставляеться, якщо при вщповщ1 на питания 

претендент виявив повш знания основного програмного матер1алу, в обсяз1, що 

необхщний для подальшого навчання та роботи, здатнють упоратися з 

виконанням завдань, передбачених програмою на р1вш репродуктивного 

вщтворення. 

«НЕЗАДОВШЬНО» - виставляеться, якщо при вщповщ1 на питания 

претендент виявив серйозш пробши в знаниях основного матер1алу, допустив 

принципов! помилки при виконанш завдання на р1вш нижче репродуктивного 

вщтворення. 

Загальна ощнка за виконання комплексного завдання фахових вступних 

випробувань для освггньо-квалгфшацшних р1вшв пщготовки спещалюта, мапстра 

за спещальшстю 7.07010104, 8.07010104 «Оргашзащя 1 регулювання дорожнього 

руху» виставляеться як сере дне арифметичне значения ощнок за кожне питания. 

Результата перев1рки знань претендента заносяться у «В1ДОМ1СТБ», що е 

офщшним документом й передаеться в експертну комЫю ВНЗ для ощнки в 

цшому. 
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Подано загальний перелк л1тератури, яка пропонуеться для пщготовки до 

ВСТуПНИХ фаХОВИХ ЮПИТ1В. 

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛ1К Л1ТЕРАТУРИ 

при пщготовщ до складання фахових вступних випробувань претендент1в на 

р1вень спещалюта, мапстра за спещальшстю 7.07010104, 8.07010104 
* . . . «Оргашзащя 1 регулювання дорожнього руху» 

Л1ТЕРАТУРА 3 ДИСЦИПЛ1НИ 

«БЕЗПЕКА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБ1В» 

1. Гудков В.А. Безопасность транспортных средств / В.А. Гудков, 

Ю.Я. Комаров, А.И. Рябчинский, В.Н. Федотов - М. : Горячая линия - Телеком, 

2010.-431 с. 

2. Яхьяев Н.Я Безопасность транспортных средств / Н.Я. Яхьяев - М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. - 432 с. 

3. Юхименко В.Ф. Безопасность транспортних средств: учебное пособие / 

В.Ф. Юхименко, А.А. Яценко. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009. - 208 с. 

4. Афанасьев Л.Л. Конструктивна безопасность автомобшя / Л.Л. 

Афанасьев, А.Б. Дьяков, В.А. Иларионов. - М : Машиностроение, 1983. - 212 с. 

Л1ТЕРАТУРА 3 ДИСЦИПЛИН 

«ТЕХШЧШ ЗАСОБИ ОРГАШЗАЦП' ДОРОЖНЬОГО РУХУ» 

Навчальна л1тература 

1. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения : 

Учебник для вузов / Ю.А. Кременец, М.П. Печерский, М.Б. Афанасьев. - М.: ИКЦ 

„Академкнига", 2005. - 279 е.: ил. 

2. Левашов А.Г. Проектирование регулируемых пересечений : Учебное пособие / 

А.Г. Левашов, А.Ю. Михалов, И.М. Головных. - Иркутск : Изд-во ИРГТУ, 2007. -

208 с. 
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3. Оргашзащя та регулювання дорожнього руху: пщручник / за заг. ред. В.П. 

Пол1шука; О.О. Бакул1ч, О.П. Дзюба, В Л. Сресов та ш. - К.: Знания Украши, 2011. 

- 467 с. 

4. Организация дорожного движения в городах : методическое пособие / под 

общей ред. Ю.Д. Шелкова. - М.: Транспорт, 1995. - 143 с. 

5. Буга П.Г. Организация пешеходного движения в городах : учебное 

пособие для вузов / П.Г. Буга, Ю.Д. Шелков. - М.: Высш. школа, 1980. - 232 с. 

Нормативна л1тература 

1. Безпека дорожнього руху. Свгаюфори дорожш. Загальш техшчш вимоги, 

правила застосування та вимоги безпеки : ДСТУ 4092-2002. - [Чинний вщ 2002-

06-03] - 31 с. - (Нащональний стандарт Украши). 

2. Знаки дорожш. Загальш техшчш умови. Правила застосування : ДСТУ 

4100-2002. - [Чинний вщ 2002-06-03] - 109 с. - (Нащональний стандарт 

Украши). 

3. Розмггка дорожня. Техшчш вимоги. Методи контролю. Правила 

застосування : ДСТУ 2587:2010. - [Чинний вщ 2010-12-27] - 39 с. - (Нащональний 

стандарт Украши). 

4. Безпека дорожнього руху. Пристрш примусового зниження швидкост1 

дорожньо-транспортно1 техшки на вулицях 1 дорогах. Загальш техшчш вимоги : 

ДСТУ 4123:26. - [Чинний вщ 2006-02-03] - 6 с. - (Нащональний стандарт 

Украши). 

5. Безпека дорожнього руху. Оргашзащя дорожнього руху. Умовш 

позначення на схемах 1 планах : ДСТУ 4159:2003. - [Чинний вщ 2003-04-07] - 13 

с. - (Нащональний стандарт Украши). 

6. Безпека дорожнього руху. Проект (схема) оргашзацп дорожнього руху. 

Правила розроблення, побудови, оформления та вимоги до змюту : СОУ 45.2-

00018112-048:2010. - [Чинний вщ 2010-02-01] - 19 с. - (Стандарт Укравтодор). 
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7. Безпека дорожнього руху. Огородження стримувальш для шшоход1в. 

Загальш техшчш умови : СОУ 45.2 - 00018112 - 004: 2006. - [Чинний вщ 2006-03-

01] - 15 с. - (Стандарт Укравтодору). 

8. Рекомендацп по застосуванню пристрот примуеового зниження 

швидкост1 згщно з ДСТУ 4123 : РВ.2.3 - 218 - 03449261 - 507: 2006. - 17 с. 

9. Рекомендацп щодо впровадження сучасних техшчних засоб1в в проектах 

(схемах) оргашзацп дорожнього руху : РВ.2.3 - 218 - 03449261-475-2005. - 17 с. 

10. Руководство по регулированию дорожного движения в городах. - М.: 

Стройиздат, 1974. - 97 с. (Министерство внутренних дел СССР, Министерство 

коммунального хозяйства РСФСР). 

11. Методические рекомендации по регулированию пешеходного движения. 

- М.: ВНИИБДД МВД СССР, 1977.-51 с. 

Л1ТЕРАТУРА 3 ДИСЦИПЛ1НИ 

«ОРГАШЗАЩЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ» 

Навчальна Л1тература 

1. Оргашзащя та регулювання дорожнього руху: пщручник / за заг. ред. В.П. 

Полпцука; О.О. Бакул1ч, О.П. Дзюба, В.1. Сресов та ш. - К.: Знания Украши, 

2011.-467 с. 

2. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения: 

Учебник для вузов. - М.: Транспорт, 1997. - 231 с. 

3. Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения. - М.: 

Транспорт, 1991. - 18 с. 

4. Хомяк Я.В. Организация дорожного движения. - К.: Вища шк., 1986. - 271 

с. 

5. Зб1рник нормативних документа по служб1 нагляду за станом 

автомобшьних дор!г та вулиць Державтошспекцн МВС Украши. -

Частина 1. - Кшв: Станща. - Кшв, 1993. - 716 с. 
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Частина 2. - КиТв: Станща. - КиТв, 1995. - 597 с. 

Частииа 3. - КиТв: Радуга. - КиТв, 1997. - 408 с. 

Частина 4. - КиТв: Радуга. - КиТв, 1999. - 412 с. 

Частина 5. - КиТв: Радуга. - КиТв, 2000. - 416 с. 

Довщкова лггература 

Використання вказано'Т Л1тератури дозволяеться при виконанш вступних 

1СПИТ1В. 

1. Краткий автомобильный справочник. - М.: Транспорт, 1983. - 220 с. 

2. Бортницкий П. Й., Задорожный В. Й. Тягово-скоростные качества 

автомобилей: Справочник. - К.: Вища школа, 1978. - 175 с. 

Л1ТЕРАТУРА 3 ДИСЦИПЛШИ 

«ЕКСПЕРТИЗА ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД» 

1. Иларионов В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий. - М.: 

Транспорт, 1989. - 255 с. 

2. Галаса П.В. и др. Експертний анал1з дорожньо-транспортних пригод. 

КиТв.: „Експерт-сервю", 1995. - 192 с. 

3. Боровский Б.Е. Безопасность движения автомобильного транспорта. 

Анализ дорожных происшествий. - Л.: Лениздат, 1984. - 304 с. 

4. Домке Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий / Э.Р. Домке. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 288 с. 

Л1ТЕРАТУРА 3 ДИСЦИПЛШИ 

«БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ» 

1. Пенежко Г.И. Безопасность движения на автомобильном транспорте. -

М.: Транспорт, 1976. - 167 с. 

2. ВСН 25-86. Указания по обеспечению безопасности движения 

на автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 1988. - 183 с. 
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3. Литвинов К.М. Безопасность движения на автомобильном транспорте 

в условиях ограниченной видимости. - М.: Транспорт, 1986. - 196 с. 

4. Лобанов Е.М. Проектирование дорог и организация дорожного движения 

с учетом психофизиологии водителя. - М.: Транспорт, 1985. - 187 с. 

5. Васильев А.П., Сиденко В.М. Эксплуатация автомобильных дорог и 

организация дорожного движения. - М.: Транспорт, 1990. - 304 с. 
* 

6. Ремонт и содержание автомобильных дорог/Справочник инженера-

дорожника / Под ред. Васильева А.П. - М.: Транспорт, 1989. - 207 с. 
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