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1. Анотація дисципліни 

В межах курсу у здобувачів освіти формуються компетентності з приводу знань 

законодавства України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правил 

дорожнього руху; правил перевезення вантажів, порядку і умов перевезення пасажирів 

і багажу; основ керування автомобілями; можливі причини дорожньо-транспортних 

пригод та способи їх попередження; характер впливу природних умов на безпеку руху; 

правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; 

http://www.ltklntu.org.ua/
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правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правила 

експлуатації автомобілів; завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому 

середовищу; розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, 

механізмів і систем автомобілів та правила їх експлуатації; організацію дорожнього 

руху в інших країнах та правових наслідків порушень безпеки руху, основи медичного 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – вивчення та застосування здобувачами освіти «Правил 

дорожнього руху» як основного закону, що регламентує єдиний порядок дорожнього 

руху на всій території України, та вивчення основних прийомів та елементів, що 

забезпечують безпечний рух транспортних засобів та самохідних 

сільськогосподарських машин під час виконання сільськогосподарських робіт та 

транспортних операцій. 

3. Результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

-  засвоїти знання по загальних положеннях «Правил дорожнього руху»; 

-  знати основи безпеки дорожнього руху; 

-   звязок між безпекою руху і конструкцією автомобіля; 

- залежність безпеки руху ід технічного обслуговування,ремонту атомобілів; 

- нормативні документи з питань безпеки руху. 

Вміти: 

- оцінювати рівень безпеки дорожнього руху та правильно приймати рішення в 

різних дорожніх умовах у відповідності до вимог «Правил дорожнього руху»; 

- водити автомобіль з можливістю отримання посвідчення; 

- аналізувати конструкцію автомобіля з точки зору безпеки руху; 

- оцінювати професійну підготовку водіїв; 

- враховувати дорожні умови і принципи організації дорожнього руху в процесі 

експлуатації транспортних засобів. 

4. Обсяг вивчення дисципліни 

 

3

/п 

Вид навчальної роботи К-сть годин Примітка 

1 Лекції (год.) 28  

2 Практичні заняття (год.) 6  

3 Самостійна робота (год.) 26  

    

 ВСЬОГО 60  

 

 

 

5. Зміст дисципліни 

Тема 1. Загальні положення. Основні поняття та терміни. Обов'язки та 

права учасників дорожнього руху  
Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, терміни, визначення. 
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Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху. Обовязки 

учасників дорожнього руху та осіб, уповноважених керувати дорожнім рухом. 

Порядок ведення обмежень у дорожньом русі, інструкцій та інших нормативних актів. 

Вікові обмеження водіїв механічних транспортних засобів.  

Тема 2. Дорожні знаки  
Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх 

класифікація. Вимоги стандартів щодо установлення знаків. Вимоги до встановлення 

дорожніх знаків. Дублюючі, сезонні та тимчасові знаки.  

Попереджувальні знаки. Призначення. Загальна ознака попередження. Правила 

встановлення знаків. Назва та призначення кожного знака. Дії водія, які наближаються 

до небезпечної ділянки дороги, позначеної відповідним попереджувальним знаком. 

Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися із попереджувальними 

знаками.  

Знаки пріоритету. Призначення, назва кожного знака, місце встановлення, зона 

дії. Таблички, що застосовуються або можуть застосовуватися зі знаками пріоритету. 

Дії водіїв відповідно до вимог знаків пріоритету. Наслідки порушення вимог, уведених 

установленим знаком.  

Заборонні знаки. Призначення. Загальна ознака заборони. Назва, призначення, 

місце встановлення кожного знака. Дії водіїв відповідно до вимог заборонних знаків. 

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.  

Виключення. Зона дії заборонних знаків.  

Наказові знаки. Призначення. Загальна ознака наказових знаків. Назва, 

призначення та місце встановлення кожного знака. Дії водіїв відповідно до вимог 

наказових знаків. Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком. 

Виключення.  

Інформаційно-вказівні знаки. Призначення. Загальні ознаки інформаційно-

вказівних знаків. Назва кожного знака, місце встановлення. Дії водіїв згідно з 

вимогами кожного знака, який вводить відповідні режими та порядок руху.  

Знаки сервісу. Призначення. Назва, місце встановлення кожного знака 

(таблички). Таблички, що застосовуються з дорожніми знаками.  

Тема 3. Дорожня розмітка і дорожнє обладнання  
Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього 

руху. Класифікація розмітки.  

Горизонтальна розмітка. Призначення горизонтальної розмітки. Колір і умови 

застосування кожного виду розмітки. Написи та інші позначення на проїзній частині. 

Дії водіїв відповідно до вимог горизонтальної розмітки.  

Вертикальна розмітка. Призначення вертикальної розмітки. Колір і умови 

застосування кожного виду розмітки. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.  

Дорожнє обладнання. Огородження. Світлове сигнальне обладнання. 

Попереджувальні світлові прилади та інше обладнання.  

Тема 4. Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів світлофорів 

та регулювальника  
Засоби регулювання дорожнього руху. Значення сигналів світлофора. Обов'язок 

учасників руху діяти відповідно до сигналів світлофорів.  
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Типи світлофорів, їх призначення. Світлофори, що мають сигнали біло-

місячного кольору. Реверсивні світлофори. Світлофори, що регулюють рух пішоходів. 

Регулювання руху трамваїв, а також інших маршрутних транспортних засобів, котрі 

рухаються по відокремленій смузі. Організація дорожнього руху за допомогою 

світлофорів.  

Тема 5. Порядок руху, зупинки та стоянки транспортних засобів  
Попереджувальні сигнали. Види і призначення попереджувальних сигналів. 

Правила подачі сигналів світловими покажчиками або рукою. Випадки, під час яких 

дозволяється подавання звукових сигналів і сигналів світлом фар. Використання 

попереджувальних сигналів під час обгону. Включення ближнього світла фар у денний 

час. Позначення транспортного засобу ближнім світлом фар або протитуманними 

фарами. Випадки, коли увімкнення аварійної світлової сигналізації обов'язкове. 

Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.  

Початок руху, зміна напрямку руху. Обов'язки водіїв перед початком руху, 

перестроюванням та іншими змінами напрямку руху. Порядок виконання поворотів і 

розворотів на перехресті. Поворот ліворуч на розворот поза перехрестям. Правила 

використання смуг гальмування та розгону. Випадки, в яких забороняється розворот. 

Обов'язки водіїв у випадках, коли траєкторія руху транспортних засобів 

перетинається, а черговість руху не установлена. Порядок руху заднім ходом.  

Розташування транспортних засобів на проїзній частині. Визначення 

кількості смуг для руху нерейкових транспортних засобів. Вимоги до розташування 

транспортних засобів на проїзній частині залежно від кількості смуг для руху, виду 

транспортного засобу, швидкості руху. Випадки, коли дозволяється рух трамвайними 

коліями. Повороти на дорогах і рух на дорогах з реверсивним рухом. Рух тротуарами і 

пішохідними доріжками. Небезпечні наслідки порушення правил розташування 

транспортних засобів на проїзній частині.  

Швидкість руху, дистанція та інтервал. Фактори і обставини, залежно від яких 

водій вирішує, з якою швидкістю має рухатись транспортний засіб, забезпечуючи 

безпеку руху. Обмеження швидкості руху і умови її збільшення на окремих ділянках: у 

населених пунктах, поза населеними пунктами у житлових зонах і пішохідних зонах, 

на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Обмеження максимальної швидкості 

руху: автобусів, за винятком мікроавтобусів, легкових автомобілів і мотоциклів та 

мопедів; транспортних засобів, якими керують водії зі стажем до 2 років; вантажних 

автомобілів, що перевозять людей у кузові; під час буксирування механічних 

транспортних засобів і причепів вантажними автомобілями і тракторами.  

Обгін і зустрічний роз'їзд. Обов'язки водія перед початком обгону. Дії водія під 

час обгону. Умови, під час виконання яких дозволяється обгін. Порядок обгону. Місця, 

де обгін забороняється. Зустрічний роз'їзд, правила виконання. Зустрічний роз'їзд на 

вузьких ділянках дороги. Небезпечні наслідки порушення правил зустрічного роз'їзду і 

обгону.  

Вимоги до водіїв, транспортні засоби яких рухаються з малою швидкістю, а 

обгін їх неможливий.  

Зупинка і стоянка. Загальні правила виконання зупинки і стоянки у населених 

пунктах і поза населеними пунктами та їх способи. Порядок зупинки та стоянки. 

Умови, під час яких водій може залишити транспортний засіб на зупинці і стоянці. 
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Стоянка біля тротуару і на тротуарах. Способи постановки транспортного засобу на 

стоянку. Довготривала стоянка поза населеним пунктом. Місця, де заборонені зупинка 

та стоянка. Місця, де заборонена стоянка. Вимушена стоянка і вимоги до водія під час 

вимушеної зупинки і стоянки.  

Небезпечні наслідки порушення правил зупинки і стоянки.  

Тема 6. Проїзд перехресть  
Види й ознаки перехресть. Загальні правила руху на перехресті і переходу 

проїзної частини пішоходами. Перевага трамваю. Випадки, коли забороняється 

виїжджати на перехрестя.  

Регульовані перехрестя. Порядок і черговість руху на регульованих 

перехрестях. Перевага трамваю. Правила проїзду перехресть, де діють світлофори з 

додатковими секціями.  

Нерегульовані перехрестя. Правила проїзду перехресть, створених 

рівнозначними і нерівнозначними дорогами. Черговість проїзду, якщо головна дорога 

змінює напрямок на перехресті. Випадки проїзду перехресть, коли водій не може 

визначити головну дорогу, а знаків пріоритету немає.  

Небезпечні наслідки порушень правил проїзду перехресть.  

Тема 7. Проїзд пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів 

загального користування та залізничних переїздів.  
Пішохідні переходи та зупинки транспортних засобів загального користування. 

Проїзд пішохідних переходів. Зупинки маршрутних транспортних засобів. Види 

пішохідних переходів і зупинок маршрутного транспорту. Порядок руху через 

пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів. Переваги 

маршрутних транспортних засобів. Вимоги до дій водія, який наближається до 

транспортного засобу з розпізнавальним знаком «ДІТИ», що зупинився з увімкнутою 

аварійною сигналізацією.  

Тема 8. Особливі умови руху  
Рух по автомагістралях. Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. 

Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Транспортні розв'язки на 

автомагістралях і дорогах для автомобілів. Вимоги правил дорожнього руху щодо руху 

на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Заборони, які діють на автомагістралях. 

Обов'язки водія під час вимушеної зупинки на проїзній частині автомагістралі або на 

узбіччі.  

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. 

Особливості вимог правил до водіїв під час користування дорогами в житловій зоні.  

Тема 9. Перевезення людей та вантажів  
Нормативні вимоги, щодо кількості перевезення людей на легкових 

транспортних засобах. Обов'язки водія перед початком руху. Швидкість руху під час 

перевезення людей. Випадки, коли перевезення людей забороняється. Додаткові 

правила до перевезення дітей.  

Тема 10. Вимоги до технічного стану та обладнання транспортних засобів  
Загальні вимоги до технічного стану транспортних засобів. Вимоги щодо 

технічного стану за Правилами дорожнього руху. Умови, під час яких експлуатація 

транспортних засобів забороняється. Вимоги до технічного стану гальмової системи, 
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рульового керування, зовнішніх світлових приладів, коліс і шин, двигуна, інших 

елементів конструкції транспортних засобів.  

Тема 11. Номерні та розпізнавальні знаки. Попереджувальні засоби, 

позначення  
Номерні знаки і написи, які є обов'язковими для механічних транспортних 

засобів. Вимоги щодо обладнання транспортних засобів номерними та 

розпізнавальними знаками, попереджувальними засобами.  

Лабораторно-практичні роботи  
1. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних 

засобів, макетів, стендів і програмних навчальних матеріалів.  

2. Виконання комплексних завдань з програмного навчального матеріалу.  

 

 

6. Методи навчання та засоби для проведення 

поточного і підсумкового контролю 

 

Навчання проводиться в словесній та практичній формах на лекціях, практичних 

роботах. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних і практичних 

робіт у вигляді контрольної роботи на 15-20 хвилин та захисту індивідуального 

завдання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі письмових відповідей на 

запитання, які визначені робочою программою. 
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7. Навчальні досягнення здобувачів освіти 

Результатами вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 
 

Оцін

ка 

Критерії оцінки 

«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального 

матеріалу та викопує зі значними труднощами окремі елементи практичних 

завдань. Під час відповіді і   при  виконанні   практичних   завдань  припускається   

суттєвих 

помилок. «3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та виконує 

практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 помилками дає визначення 

основних понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і 

робити висновки. Користується окремими видами технічної і конструктивно-

технологічної документації. При відповіді та виконанні практичних завдань 

припускається помилок. Які може частково виправити. 

 

 

 

 

 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній формах та 

застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, так і в дещо 

ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і 

систематизує інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, 

логічна і достатньо обгрунтована. Виконує практичні завдання з типовим алгоритмом 

з консультацією викладача. Усвідомлено користується довідковою інформацією. При 

відповіді та виконанні практичних завдань припускається несуттєвих помилок, які 

може виправити. 

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує для 

виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. Відповідь 

студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. 

Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати 

отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки. 

Робить аргументовані висновки. Бездоганно виконує практичні завдання як з 

використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. 

 

8. Перелік основних запитань для підготовки до 

підсумкового контролюм  
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.  
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 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.   
 

9. Політика курсу 

Політика щодо академічної доброчесності 

Академічна доброчесність здобувачів освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів.  Для забезпечення високої якості знань 

необхідно виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не 

спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому процесі; 

чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-

дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під час 

контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; 

відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної доброчесності. У 

разі порушення здобувачем освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, 

фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

Комунікаційна політика 

Здобувачі освіти повинні мати активовану пошту. Усі письмові запитання до 

викладачів стосовно курсу мають надсилатися на електронну пошту. 

Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу заступника 

директора з НР за наявності поважних причин (лікарняний). 

Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 
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Відвідування занять 

Для здобувачів освіти відвідування занять є обов’язковим. Поважними 

причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в заходах, академічна 

мобільність, які необхідно підтверджувати документами, індивідуальне навчання. 
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