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СИЛАБУС 

ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ – ВК14.2 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 
Освітній рівень перший (бакалаврський) 

Програма 

навчання 
вибіркова 

Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Освітня програма Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Обсяг дисципліни 3,5 кредитів ECTS (105 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

Розрахунково-графічна робота 

Форми 

семестрового 

контролю 

Іспит 

 

Викладачі: Волобуєва Тетяна Вячеславівна, к.т.н., доц., доцент кафедри 

машинобудування, vtv747@ukr.net  

 

В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСНОВНИМИ ПОНЯТТЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ 

ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ НА 

ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ МІСТА. 

mailto:vtv747@ukr.net
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Наприклад: Вміння впроваджувати практичні заходи по вдосконаленню 

організації дорожнього руху.  

Передумовами для вивчення дисципліни «Організація та безпека 

дорожнього руху» є набуття теоретичних знань та практичних навичок за 

такими дисциплінами: «Транспортне планування міст»; «Логістика»; 

«Ергономіка». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація та безпека 

дорожнього руху» є формування понятійного апарату організації дорожнього 

руху, придбання знань про економічні, соціальні та математичні основи 

вирішення транспортних проблем, аналіз та моделювання їх рішення в рамках 

системного підходу, придбання необхідних навичок застосування отриманих 

знань до вирішення практичних задач організації дорожнього руху. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» здобувачі вищої освіти:  

повинні знати: 

 – процес службового розслідування дорожньо-транспортних пригод 

(ДТП), їх облік та аналіз;  

– психофізіологічні особливості людини та процес підготовки водіїв;  

– зв’язок між безпекою руху і конструкцією автомобіля;  

– засади проектування і будівництва автомобільних доріг;  

– характеристики дорожнього руху та його організацію;  

– методи та засоби вивчення дорожнього руху;  

– шляхи удосконалення організації дорожнього руху.  

 закономірності дорожнього руху; 

 методики дослідження дорожнього руху на різноманітних об’єктах 

вулично-дорожньої мережі; 

 методи і критерії оцінки ефективності функціонування транспортної 

системи; 

 методи моделювання дорожнього руху; 

 практичні заходи по покращенню організації дорожнього руху; 

повинні вміти:  

– вести облік і аналіз та проводити службове розслідування ДТП;  

– аналізувати конструкцію автомобіля з точки зору безпеки руху;  

– оцінювати професійну підготовку водіїв;  

– враховувати дорожні умови підчас експлуатації транспортних засобів;  

– проводити обстеження дорожнього руху та аналізувати отримані 

результати; – оцінювати ефективність схем організації дорожнього руху на 

ділянках дорожніх мереж;  
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– узгоджувати процес експлуатації транспортних засобів з 

організаційними аспектами дорожнього руху. 

розраховувати пропускну здатність дороги проїзної частини, смуги руху; 

 оптимізувати склад транспортного потоку; 

 знижувати рівень завантаження дороги; 

 організовувати однобічний рух; 

 організовувати круговий рух на перехрестях; 

 організовувати процеси перевезень, що забезпечують безпечні умови 

перевезення пасажирів у маршрутному транспорті; 

 використовувати автоматизовані системи керування суспільним 

транспортом. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин 
лекції практичні лабораторні самостійна 

1 
Проблеми організації 

дорожнього руху  
2 2 – 3 

2 

Нормативні документи і 

діяльність організацій в 

області дорожнього руху  

2 – – 3 

3 Водій і безпека руху  2 4 – 3 

4 
Аналіз дорожньо-

транспортних пригод  
2 – – 4 

5 

Основні напрямки і 

способи організації 

дорожнього руху  

2  – 3 

6 

Забезпечення 

інформацією учасників 

дорожнього руху  

2  – 4 

7 

Типи перехрещень. 

Перетинання потоків на 

перехресті  

2 4 – 4 

8 
Організація 

одностороннього руху  
2 – – 3 

9 
Круговий рух на 

перехресті  
2 – – 4 

10 
Організація руху 

пішоходів 
2 4 – 3 

11 Автомобільні стоянки 2 – – 3 

12 
Класифікація і 

характеристика методів 
2 4 – 4 
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№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин 
лекції практичні лабораторні самостійна 

дослідження дорожнього 

руху 

13 

Значення і специфіка 

маршрутного 

пасажирського 

транспорту  

2 – – 4 

14 

Забезпечення безпечних 

дорожніх умов на 

маршрутах автобусних 

перевезень  

2 4 – 4 

15 

Екологічна безпека. 

Аналіз екологічних 

оцінок заходів по ОДР 

2 – – 4 

 Всього 30 22 – 53 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«іспиту» за навчальною дисципліною «Організація та безпека дорожнього 

руху» складає 60 та 100 балів відповідно, і може бути досягнений наступними 

засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання 

Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у 

семестрі 

Розрахунково–графічна 

робота 
1 8 15 

Практичні роботи (виконання 

та захист) 
6 12 30 

Аудиторна контрольна робота 1 10 15 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – іспит 
1 30 40 

Разом  60 100 
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З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи в восьмому 

семестрі. 

Розрахунково-графічна робота. Навчальним планом передбачено 

виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація та 

безпека дорожнього руху». Зміст роботи пов’язаний із закріпленням 

теоретичних питань програми дисципліни «Організація та безпека дорожнього 

руху», містить у собі завдання на тему: Оцінки якості схеми організації руху. 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи 

наведені в [4]. 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. Залежно від форми розрізняють такі типи перехресть:  

а) Х – подібне чотирибічне та хрестоподібне чотирибічне;  

б) Т – подібне тристороннє та чотирибічне змішане; 

в) У – подібне тристороннє та багатостороннє; 

г) всі вірні; 

2. Маневр перестроювання на перегоні це поєднання маневрів: 

а) злиття і подальшого відхилення; 

б) перетину і подальшого відхилення; 

в) злиття і подальшого перетину; 

Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді письмового 

іспиту. Завдання іспиту складається з трьох теоретичних питань по тематиці 

навчальної дисципліни. 

 

Перелік питань до іспиту: 

 

1. Вказати основні методичні напрямки організації дорожнього руху. 

2. Особливості формування однорідного транспортного потоку. 

3. Параметри транспортних засобів як елемент інформативності. 

4. Внутрішня інформативність транспортних засобів. 

5. Особливості оптимізації швидкісного руху на вулицях і дорогах. 

6. Система освітлення транспортних засобів як елемент інформативності. 

7. Особливості організації руху пішоходів. 

8. Звукова інформативність транспортних засобів. 

9. Методи вирішення проблем тимчасових стоянок. 

10. Що розуміють під «каналізуванням руху». 

11. Візуальна інформативність транспортних засобів. 

12. Які завдання можливо вирішити за допомогою каналізування руху. 

13. Види інформативності транспортних засобів. 
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14. Коли необхідно впровадження системи маршрутного орієнтування. 

15. За допомогою яких засобів надається пріоритет у русі. 

16. Як поділяються засоби інформації в дорожньому русі. 

17. Розкрити поняття «вирівнювання транспортного потоку». 

18. Коли необхідно «заспокоєння» транспортного потоку. 

19. Види вирівнювання транспортного потоку. 

20. Локальне вирівнювання транспортного потоку. 

21. Вирівнювання транспортного потоку по швидкісній ознаці. 

22. Вирівнювання транспортного потоку за метою руху. 

23. Коли вводиться підвищення швидкості транспортного потоку. 

24. Вказати типи перехрещень в залежності від форми. 

25. Вказати види конфліктних точок на перехрестях. 

26. Вказати види конфліктних точок на перегоні і причини їх виникнення. 

27. Які завдання вирішує організація дорожнього руху. 

28. Що розуміють під оперативною організацією дорожнього руху. 

29. Якими способами можливо скоротити число конфліктних точок. 

30. Що може бути досягнуто завдяки впровадженню каналізованого руху. 

31. Вказати види обмеження швидкості. 

32. Які існують правила для введення обмеження швидкості. 

33. Вказати принципи зниження завантаження доріг. 

34. Як виконується розподіл руху в просторі. 

35. Як виконується розподіл руху в часі. 

36. Вказати переваги та недоліки одностороннього руху. 

37. Вказати класифікацію одностороннього руху. 

38. Які існують вимоги до впровадження одностороннього руху. 

39. Вказати переваги та недоліки введення кругового руху. 

40. Вказати можливі варіанти організації кругового руху. 

41. Організація пішохідного руху на тротуарах. 

42. Розкрити поняття «пішохідні зони». 

43. Класифікація тимчасових стоянок. 

44. Вказати вимоги до розміщування і планування стоянок. 

45. Класифікація дорожньо-транспортних пригод. 

46. Дайте визначення безпеки дорожнього руху. Що повинна забезпечувати 

система безпеки дорожнього руху.  

47. Назвіть експлуатаційні властивості ТЗ, які пов’язані і не пов’язані з 

дорожнім рухом.  

48. Основні показники для оцінки тягово-швидкісних властивостей 

пожежних автомобілів.  

49. Керованість автомобіля. Вимоги щодо керованості ТЗ.  
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50. Стійкість автомобіля. Види стійкості ТЗ, дати визначення.  

51. Конструктивна безпека ТЗ (активна, пасивна, післяаварійна безпека), 

приклади і визначення.  

52. Кліматична комфортабельність.  

53. Інформативність ТЗ.  

54. Енергетичний аспект процесу гальмування.  

55. Оцінкові показники гальмівних властивостей автомобіля та їх 

нормування.  

56. Послідовність отримання свідоцтва на право роботи на ТЗ спеціального 

призначення .  

57. Порядок присвоєння водіям кваліфікації 1-го та 2-го класу.  

58. Вплив дорожніх умов на безпеку руху.  

59. Способи визначення коефіцієнта зчеплення.  

60. Класифікація доріг і дорожніх покриттів.  

61. Поперечний профіль дороги.  

62. План траси.  

63. Повздовжній профіль дороги.  

64. Оцінка безпеки автомобільних доріг.  

65. Заходи щодо збереження високих значень коефіцієнта зчеплення.  

66. Попередній медичний огляд водіїв ТЗ.  

67. Щозмінний передрейсовий огляд водіїв ТЗ.  

68. Порядок огляду водіїв на стан сп’яніння при щозмінному передрейсовому 

огляді.  

69. Сили, що діють на автомобіль під час руху.  

70. Характеристика сил, що діють на автомобіль під час руху.  

71. Діагностика технічного стану ТЗ. Задачі технічного діагностування.  

72. Види, періодичність та методи проведення ТО та ремонту ТЗ.  

73. Контрольні огляди ТЗ. Хто здійснює та що при цьому перевіряється ? 

74. Основні характеристики транспортного потоку. Дати визначення.  

75. Порядок перевезення великогабаритних та великовагових вантажів ТЗ 

ДСНС.  

76. Порядок організації перевезення небезпечних вантажів ТЗ ДСНС.  

77. Рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами.  

78. Призначення та класифікація технічних засобів організації дорожнього 

руху.  

79. Призначення та класифікація дорожніх знаків.  

80. Види дорожньої розмітки та її призначення.  

81. Світлофорне регулювання.  

82. Обов’язки та права водіїв механічних транспортних засобів.  
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83. Вимоги до транспортних засобів.  

84. Кримінальна відповідальність водія за порушення правил експлуатації 

автомобіля і скоєння пригод.  

85. Адміністративна відповідальність водія за порушення правил 

експлуатації автомобіля і скоєння пригод.  

86. Дії інспектора СБДР при порушенні правил дорожнього руху.  

87. Порядок перевірки автомобільної техніки та документів водіїв 

транспортних засобів інспекторами СБДР.  

88. Порядок перевірки водіїв транспортних засобів на стан сп’яніння.  

89. Штрафи за порушення правил дорожнього руху  

90. Порядок організації перевезення людей.  

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

1. Венгер А. С., Волобуєва Т. В. Організація дорожнього руху : навчальний 

посібник. Одеса : ОАДК ОНПУ, 2020. 187 с. 

2. Волобуєва, Т. В. Організація та безпека дорожнього руху: методичні 

вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів, що 

навчаються за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» підготовки бакалаврів із галузі знань 27 – 
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