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	С 56	Советы бывалых водителей [Текст] : по страницам журнала "За рулем". – М. : За pулем, 1997. – 200 с.
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		Кл.слова : елементи теорії руху -- експлуатаційні властивості автомобіля -- водіння автомобіля в різних умовах руху -- вимоги безпеки руху -- правове регулювання автомобільних перевезень -- элементы теории движения -- эксплуатационные свойства автомобиля -- вождение автомобиля в различных условиях движения -- требования безопасности движения -- правовое регулирование автомобильных перевозок
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  48 : 24 – б. п. № 1 (Московський, 45), б. п. № 5 (НДТІ)
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Т 43	Типові навчальні програми підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "В" (за скороченими термінами навчання) [Текст]. – Харків, 1997. – 58 с.
	Кл. слова: -- підготовка водіїв -- право керування -- категорії "В" -- навчальний план – програми -- подготовка водителей -- право управления -- категории "В" -- учебный план -- программы
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Э 68	Энциклопедия водителя [Текст] / сост. К. Т. Ключко, Е. И. Шаповал. – Харьков : Единорог ; К. : Книга-сервис , 1997. – 399 с. – ISBN 966-7333-01-9.
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