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В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСНОВНИМИ ТЕОРЕТИЧНИМИ І 

ПРАКТИЧНИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ, НА ЯКИХ БАЗУЮТЬСЯ 

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ І РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

В УКРАЇНІ. 
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Наприклад: Вміння впроваджувати практичні заходи по вдосконаленню 

організації дорожнього руху.  

Передумовами для вивчення дисципліни «Правила дорожнього 

руху» є набуття теоретичних знань та практичних навичок за такими 

дисциплінами: «Загальний курс транспорту»; «Транспортні засоби»; 

«Ергономіка». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Правила дорожнього 

руху» є опанування студентами основних теоретичних і практичних 

положень, на яких базуються принципи організації і регулювання дорожнього 

руху в Україні. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» здобувачі вищої освіти:  

повинні знати: 

 загальні положення Закону України «Про дорожній рух», основні 

вимоги Правил дорожнього руху, обов'язки і права учасників дорожнього 

руху, правила поведінки на дорозі, небезпечні наслідки порушення вимог 

Правил; 

 загальні ознаки, призначення всіх груп дорожніх знаків та видів 

розмітки. Назву кожного знаку, його значення, місце встановлення, зону дії. 

Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Наслідки порушення 

вимог, дорожніх знаків або розмітки. Значення сигналів світлофорів та 

регулювальника; 

 правила подачі попереджувальних сигналів, випадки обов'язкового 

увімкнення аварійної світлової сигналізації, обов'язки водіїв щодо 

забезпечення безпеки руху під час руху, маневрування, правила зупинки і 

стоянки, порядок виконання обгону і зустрічного роз'їзду, місця, де 

забороняються обгін, розворот, рух заднім ходом, зупинка або стоянка, 

порядок і черговість руху на перехрестях. Небезпечні наслідки порушення цих 

вимог Правил дорожнього руху; 

 порядок руху через залізничні переїзди, пішохідні переходи і повз 

зупинки маршрутних і транспортних засобів. Переваги маршрутних 

транспортних засобів. Особливості руху у темну пору доби або в умовах 

недостатньої видимості, правила користування зовнішніми світловими 

приладами. Способи і порядок буксирування механічних транспортних 

засобів. Умови, під час яких дозволяється навчальна їзда. Загальні вимоги до 

організації руху у колоні, під час користування дорогами в житловій зоні та 

автомагістралями. Умові безпечного перевезення людей та вантажу; 

 правила реєстрації та експлуатації транспорту. Положення про 

проведення державного технічного огляду транспортних засобів. Загальні 
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вимоги до технічного стану автомобілів. Несправності, при яких 

забороняється експлуатація або подальший рух. Вимоги правил, що 

стосуються питань організації дорожнього руху, які вимагають узгодження з 

Державтоінспекцією. 

повинні вміти:  

 орієнтуватись у конкретних умовах дорожнього руху, діяти згідно 

обов'язків щодо забезпечення безпеки руху й особистого життя; 

 керуватися знаками і дорожньою розміткою, сигналами світлофорів та 

регулювальника. Діяти відповідно до вимог забезпечення безпеки руху у 

конкретних умовах дорожнього руху; 

 правильно орієнтуватися та оцінювати ситуацію, прогнозувати її 

розвиток, діяти згідно до вимог Правил у разі виникнення перешкоди або 

небезпеки для руху, розпізнавати ознаки перехресть і згідно їх виду 

застосовувати правила проїзду конкретних перехресть, забезпечувати 

безперешкодний проїзд транспортних засобів із спеціальними сигналами; 

 прогнозувати ситуацію під час руху через залізничні переїзди, пішохідні 

переходи і повз маршрутний транспорт на зупинці, вибирати безпечний 

інтервал та швидкість руху в темну пору добі. Визначати швидкість свого та 

зустрічного транспортного засобу, відстань до нього, орієнтуватися під час 

руху неосвітленими дорогами, діяти згідно вимог Правил дорожнього руху під 

час осліплення або вимушеної зупинки в умовах недостатньої видимості. 

Подавати сигнали водію буксируючого автомобіля, користуватися 

попереджувальними сигналами під час буксирування, позначати гнучке 

зчеплення; 

 оформляти документи на реєстрацію транспортних засобів, проводити 

технічний огляд, виявляти несправності, при яких забороняється експлуатація. 

Забезпечувати заходи безпеки при раптовому виникненні під час руху 

несправностей, які забороняють подальший рух. У разі виникнення в дорозі 

несправностей, вжити відповідні заходи для їх усунення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

1 

Характеристика та 

особливості дорожнього 

руху в Україні 

2 4 – 6 

2, 3 Дорожні знаки в Україні 4 4 – 6 

4, 5 Дорожня розмітка в Україні 4 4 – 7 

6, 7 

Особливості перевезення 

пасажирів та вантажів в 

Україні 

4 4 – 7 

8, 9 
Регулювання дорожнього 

руху 
4 4 – 7 

10, 

11 

Особливості регулювання 

швидкісних характеристик 

та взаємного розташування 

транспортних засобів під час 

дорожнього руху 

4 4 – 7 

12, 

13 

Особливості дорожнього 

руху транспортних засобів 

через залізничні переїзди, по 

гірським дорогам і на крутих 

спусках та в процесі 

буксирування  

4 2 – 7 

14, 

15 

Технічний стан 

транспортних засобів та їх 

обладнання 

4 – – 6 

 Всього 30 22 – 53 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«іспиту» за навчальною дисципліною «Правила дорожнього руху» складає 60 

та 100 балів відповідно, і може бути досягнений наступними засобами 

оцінювання: 
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Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у семестрі 

Практичні роботи (виконання та 

захист) 
6 18 35 

Аудиторна контрольна робота 1 5 10 

Тестові завдання 1 10 15 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – іспит 
1 27 40 

Разом  60 100 

 

 

З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи в восьмому 

семестрі. 

Контрольна робота Навчальним планом передбачено виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Правила дорожнього руху». Зміст роботи 

пов’язаний із закріпленням теоретичних питань програми дисципліни 

«Правила дорожнього руху», містить у собі два теоретичних питання. 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи наведені в [4]. 

 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. Яка розмітка може наноситись поверх бордюру ? 

а) 1.14.1 Пішохідний перехід; 

б) 1.1 Суцільна біла тонка; 

в) 1.10 Розмітка, що забороняє стоянку; 

2. Скільки видів дорожньої розмітки існує: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

 

Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді письмового 

іспиту. Завдання іспиту складається з трьох теоретичних питань по тематиці 

навчальної дисципліни. 
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Перелік питань до іспиту: 

1. Категорії автомобільного транспорту.  

2. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом.  

3. Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску 

громадян до керування транспортними засобами.  

4. Право власності, суб’єкти прав власності на транспортні засоби.  

5. Придбання, реєстрація, утримання та експлуатація транспортних 

засобів.  

6. Відповідальність власників за технічний стан транспортних 

засобів.  

7. Види порушень правил дорожнього руху та адміністративна 

відповідальність.  

8. Поняття матеріальної відповідальності за збитки, які були 

нанесені з вини водія.  

9. Права та обов’язки водія – потерпілого. 

10. Загальна будова легкових автомобілів.  

11. Склад і призначення основних його груп і механізмів, 

класифікація автомобілів.  

12. Джерела електричної енергії в автомобілі.  

13. Обслуговування акумуляторної батареї.  

14. Система пуску двигуна.  

15. Контрольно-вимірювальні прилади, освітлення та сигналізація. 

ТО приладів електрообладнання.  

16. Пневматичні шини, маркування шин.  

17. Порядок монтажу та демонтажу шин.  

18. Будова та принцип дії рульового керування.  

19. Типи гальмових систем, їх будова і принцип дії, регулювання, 

технічне обслуговування. 

20. Оснащення робочого місця водія та салону легкового автомобіля.  

21. Основні несправності додаткового обладнання та методи їх 

усунення.  

22. Автопричепи максимальною масою до 750кг, їх класифікація, 

будова та характеристика, що експлуатується з легковими автомобілями.  

23. Основи технічного обслуговування автопричепів. Перевезення 

вантажів за допомогою автопричепа. Правила безпеки під час перевезення 

багажу.  

24. Робоче місце водія.  

25. Основні органи керування, їх розміщення.  
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26. Правильна посадка водія в автомобілі, регулювання сидіння, 

ременів безпеки, дзеркал заднього виду.  

27. Положення рук на рульовому колесі і ніг на педалях.  

28. Запуск, прогрівання і зупинка двигуна. 

29. Огляд і оцінка дорожніх обставин перед початком руху.  

30. Користування попереджувальними сигналами.  

31. Послідовність дій органами керування на початку руху, при 

збільшенні швидкості, гальмуванні.  

32. Переключення передач у висхідному і низхідному порядку і 

включення заднього ходу.  

33. Прийоми керування рульовим колесом під час зміни напрямку 

руху двома руками, по черзі правою і лівою з перехопленням.  

34. Техніка керування однією рукою.  

35. Аналіз типових помилок водія під час зміни напрямку руху.  

36. Прийоми керування гальмовою системою.  

37. Способи гальмування: повільне, різке, переривисте, ступінчасте.  

38. Водіння автомобіля в прямому напрямку, його розміщення на 

проїзній частині.  

39. Зупинка на узбіччі дороги, біля стоп-лінії, дорожнього знаку.  

40. Розворот.  

41. Поняття про динамічні габарити автомобіля.  

42. Початок руху з місця, зупинка і стоянка.  

43. Повороти праворуч, ліворуч і розвороти в обмежених проїздах.  

44. Рух через габаритні ворота, розвороти з використанням заднього 

ходу, рух заднім ходом, маневрування під час виконання зупинки і стоянки.  

45. Дії водія під час відпрацювання техніки подолання косогору, 

пагорба, установлення автомобіля на естакаду; залізничну платформу. 

46. Виконання правил під час проїзду регульованого і 

нерегульованого залізничного переїзду.  

47. Розміщення автомобіля на проїзній частині: визначення кількості 

смуг руху, вибір смуги руху, особливості руху автомобіля по різним смугам. 

48. Вибір і витримування безпечної швидкості руху. 129. Рух за 

автомобілем-лідером.  

49. Вибір безпечної дистанції та інтервалу між транспортними 

засобами.  

50. Вибір швидкості руху у потоці.  

51. Керування транспортними засобами у місцях зупинок маршрутних 

транспортних засобів (автобусів, тролейбусів, трамваїв), при зустрічному 

роз'їзді, випередженні та обгоні.  



8 

52. Особливості проїзду через мости, естакади, шляхопроводи, 

транспортні розв'язки і під ними, в тунелях, через залізничні переїзди 

(регульовані і нерегульовані).  

53. Проїзд перехресть.  

54. Послідовність огляду доріг під час наближення до перехресть 

(включаючи і засоби регулювання руху).  

55. Керування транспортними засобами під час руху через 

регульовані перехрестя. Зона найбільшої безпеки.  

56. Вибір оптимальної траєкторії і швидкості під час проїзду 

перехресть у прямому напрямку і з поворотом.  

57. Проїзд пішохідних переходів.  

58. Послідовність огляду доріг під час наближення до пішохідних 

переходів.  

59. Керування транспортними засобами під час руху через пішохідні 

переходи, повз місця великого скупчення пішоходів.  

60. Керування транспортними засобами в місцях можливого виходу 

на дорогу дітей (школи, дитячі майданчики, тощо).  

61. Керування автомобілем в умовах бездоріжжя, на польових, 

лісових, колійних дорогах.  

62. Занесення. Причини, за яких виникають занесення. Дії водія під 

час заносу автомобіля.  

63. Дії водія під час відмови робочого гальма, розриву шин під час 

руху автомобіля, відриву поздовжньої або поперечної рульових тяг привода 

рульового керування, відрив колеса від гальмового барабана, під час відмови 

гідропідсилювача руля. 

64. Вибір передачі під час руху на крутих підйомах і спусках без 

переключення передач на важкопрохідних ділянках доріг.  

65. Дії водія під час виведення автомобіля, що забуксував, 

використовуючи підручний матеріал, протибуксувальні засоби, самовитягач.  

66. Буксирування механічних транспортних засобів.  

67. Водіння автомобіля в умовах бездоріжжя і гірськими дорогами.  

68. Рух в автомобільній колоні.  

69. Причини, що викликають труднощі під час керування автомобілем 

у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості.  

70. Керування автомобілем під час руху на міських і заміських 

дорогах у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, користування 

світловими приладами.  

71. Керування автомобілем під час туману, снігопаду, рушання після 

навмисної і вимушеної зупинок або стоянок.  
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72. Дії водія під час осліплення. Запобігання осліпленню.  

73. Вікові обмеження водіїв механічних транспортних засобів.  

74. Обставини, при яких забороняється керувати іншим особам 

керування транспортним засобом.  

75. Обов'язки водіїв, причетних до дорожньо-транспортних пригод.  

76. Права і обов'язки водіїв транспортних засобів, що рухаються з 

увімкнутими проблисковими маячками і (або) спеціальним звуковим 

сигналом, виконуючи невідкладне службове завдання.  

77. Обов'язки інших водіїв щодо забезпечення безпеки руху 

спеціальних транспортних засобів.  

78. Обов'язки та права пішоходів і пасажирів щодо забезпечення 

безпеки руху і особистого життя.  

79. Правила поведінки для пішоходів і пасажирів.  

80. Випадки, коли рух указаних транспортних засобів і прогін тварин 

забороняється.  

81. Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипеда, 

гужового транспорту і прогону тварин.  

82. Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині.  

83. Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації 

дорожнього руху, їх класифікація.  

84. Вимоги стандартів щодо установлення знаків.  

85. Вимоги до встановлення дорожніх знаків.  

86. Дублюючі, сезонні та тимчасові знаки.  

87. Призначення попереджувальних знаків. Загальна ознака 

попередження.  

88. Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися із 

попереджувальними знаками.  

89. Призначення знаків пріоритету, назва кожного знаку, місце 

встановлення, зона дії.  

90. Таблички, що застосовуються або можуть застосовуватися зі 

знаками пріоритету.  

91. Дії водіїв відповідно до вимог знаків пріоритету.  

92. Призначення заборонних знаків. Загальна ознака заборони.  

93. Дії водіїв відповідно до вимог заборонних знаків.  

94. Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком. 

Виключення.  

95. Зона дії заборонних знаків.  

96. Призначення наказових знаків. Загальна ознака наказових знаків.  

97. Назва, призначення та місце встановлення кожного знаку.  
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98. Дії водіїв відповідно до вимог наказових знаків.  

99. Призначення інформаційно-вказівних знаків. Загальні ознаки 

інформаційно-вказівних знаків. 

100. Призначення знаків сервісу.  

101. Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації 

дорожнього руху. Класифікація розмітки.  

102. Призначення горизонтальної розмітки.  

103. Написи та інші позначення на проїзній частині.  

104. Призначення вертикальної розмітки.  

105. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.  

106. Дорожнє обладнання. Огородження. Світлове сигнальне 

обладнання. 

107. Попереджувальні світлові прилади та інше обладнання. 
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