
Форма Н – 3.03 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А  Д О Р О Ж Н Ь О Г О  Р У Х У  
 (назва навчальної дисципліни) 

 

ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни  

 

підготовки молодшого спеціаліста 
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

 

напряму 5.05070205 Електромеханіки 
(шифр і назва напряму) 

 

спеціальності 5.05070205 “Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і 

тракторів” 
(шифр і назва спеціальності) 

 

 

(Шифр за ОПП _______) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків  

2017 рік



Форма Н – 3.03 

*- До завершення повного переходу на систему ECTS, використовувати національну шкалу 

оцінювання знань студентів. Враховуючи план розвитку спеціальності в навчальній програмі 

наведено критерії оцінки та шкала оцінювання згідно ECTS. 

 

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківський державний політехнічний коледж  
                                                        (повне найменування вищого навчального закладу) 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: голова циклової комісії з електромеханіки, викладач вищої  категорії  

Р.В.Багач 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано методичною радою Харківського державного політехнічного 

коледжу  

 

Протокол № ____ від «___» __________ 20___ року 

Голова методичної ради коледжу 

_______________________ (______________________) 
(підпис) 

 



3 

 

  

 
ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Правила дорожнього руху» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста напряму 

5.05070205 «Електромеханіки», спеціальності 5.05070205 «Обслуговування та ремонт 

електроустаткування автомобілів і тракторів» 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни передбачає вивчення питань пов’язаних з 

правилами дорожнього руху а саме ця дисципліна вивчає такі розділи як: обов’язки і права 

учасників дорожнього руху, регулювання дорожнього руху, рух, зупинка і стоянка транспортних 

засобів, особливі умови руху. 

Міждисциплінарні зв’язки:  

Дисципліна «Правила дорожнього руху» викладачам необхідно постійно підтримувати зв’язок з 

різноманітними автомобільними підприємствами та фірмами а також Державтоінспекцією МВС 

України. Приділяти увагу практичному використанню правил дорожнього руху які виховують у 

студента інтерес до професії та творче відношення до праці. Заняття з дисципліни слід проводити 

у спеціалізованому приміщенні з використанням наочного приладдя, тобто макетів плакатів та 

іншої документації. 

 Терміни, які використовуються, повинні відповідати діючим державним стандартам 

(ДСТУ), різноманітні знаки та різноманітні  номера авто транспорту  повинні відповідати  

міжнародному стандарту. 

          Поряд з вивченням теоретичного матеріалу програма передбачає проведення практичних 

робіт. При виконання практичних робіт студенти повинні отримати навики, як діяти  на дорозі в 

різноманітних обставинах. Проведення практичних робіт передбачає рішення реальних білетів які 

використовуються під час підготовки водіїв на право керування транспортними засобами 

різноманітних категорій на території України в учбових закладах та подальшому складанню 

іспиту в Державтоінспекції МВС України. В процесі виконання практичних робіт студенти 

знайомляться з основними вимогами та Правилами дорожнього руху та набувають практики як 

висти себе в скрутних обставинах та як діяти вміло та швидко на дорозі.  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні одержувати глибокі теоретичні  та 

практичні знання які пов’язані з Міжнародними стандартами правил дорожнього руху та всіх 

питань які  пов’язані з цим. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

МОДУЛЬ  1 ОБОВ’ЯЗКИ  І  ПРАВА  УЧАСНИКІВ  ДОРОЖНЬОГО  РУХУ.  

МОДУЛЬ  2 РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ  

МОДУЛЬ  3 РУХ ЗУПИНКА І СТОЯНКА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

МОДУЛЬ  4 ОСОБЛИВІ УМОВИ РУХУ 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Правила дорожнього руху» полягає в 

формуванні знань, професійних вмінь та здібностей при виконанны практичних робіт студенти 

повинні отримати навики, як діяти  на дорозі в різноманітних обставинах. Проведення практичних 

робіт передбачає рішення реальних білетів які використовуються під час підготовки водіїв на 

право керування транспортними засобами різноманітних категорій на території України в учбових 

закладах та подальшому складанню іспиту в Державтоінспекції МВС України. В процесі 

виконання практичних робіт студенти знайомляться з основними вимогами та Правилами 
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дорожнього руху та набувають практики як висти себе в скрутних обставинах та як діяти вміло та 

швидко на дорозі 

1.2.Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Правила дорожнього руху» 

є формування знань молодшого спеціаліста відповідно до вимог нормативної складової освітньо-

професійної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики та вимог сучасного виробництва 

до його вмінь та здібностей з професійних дисциплін. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

 Закон України «Про дорожній рух».  

 Загальну структуру і основні вимоги Правил дорожньою руху. 

 Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху. 

 Обов'язки і права водіїв транспортних засобів.  

 Обов'язки та права пішоходів і пасажирів.  

 Правила поведінки для пішоходів і пасажирів. 

 Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового транспорту та погоничів тварин.  

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

 Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів, гужового транспорту і 

прогону тварин. 

 Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.  
 Загальні ознаки. Призначення. Правила встановлювання знаків. Назва кожного знака, його 
значення та зона дії. Знаки, які повторюються, їх установлення. 
 Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.                                           

 Призначення, типи і значення сигналів світлофорів. 

 Призначення і значення сигналів регулювальника 

 Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії.  
 Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися із знаками пріоритету.  
 Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії.  

 Таблички, що застосовуються із заборонними знаками. 

 Наслідки порушення вимог, уведених установленим, знаком. 

 Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії.  

 Таблички, що застосовуються із наказовими знаками. 

 Наслідки порушення вимог, уведених установленим, знаком. 

 Загальні ознаки. Призначення. Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватись із 

інформаційно-вказівними знаками. 

 Загальну інформацію що вказує знак водієві. 

  Загальні ознаки. Призначення. Таблички, що застосовуються із знаками сервісу. 

  Призначення горизонтальної і вертикальної розмітки.  

 Колір і умови застосування кожного виду розмітки.  

 Написи та інші позначення па проїзній частині.  

 Дії водіїв відповідно до вимог розмітки. 

 Дорожнє обладнання та його використання. 

 Правила подачі сигналив світловими покажчиками або рукою.  

 Випадки, коли обов'язкове увімкнення аварійної світлової сигналізації. 

 Обов'язки водіїв перед початком руху, перестроюванням, поворотами і розворотами на 

перехресті та поза перехрестями, коли черговість руху не обумовлена. 

 Правила використання смуг гальмування та розгону. 

 Вимоги до розташування транспортних засобів на проїзній частині. 
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 Випадки, коли дозволяється рух по трамвайних коліях. Повороти на дорогу і рух на дорозі з 

реверсивним рухом.  

 Рух по тротуарах і пішохідних доріжках. 

 Обмеження швидкості руху в житлових і пішохідних зонах. 

 Розпізнавальні знаки обмеження швидкості руху.  

 Умови, під час яких швидкість руху транспортних засобів на окремих ділянках може бути 

збільшена.  

 Безпечні дистанція та інтервал між транспортними засобами, що рухаються. 

 Правила виконання зустрічного роз'їзду 

 Правила виконання обгону. 

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

неможливий. 

 Правила виконання зупинки і стоянки, їх способи. 

 Вимоги до водія під час вимушеної зупинки і стоянки. 

 Види й ознаки перехресть. Загальні правила руху праворуч чи ліворуч на перехресті.  

 Випадки, коли забороняється виїжджати на перехрестя. 

 Порядок і черговість руху на перехрестях. 

 Випадки проїзду перехресть, коли водій не може визначити головну дорогу, а знаків пріоритету 

немає. 

 Порядок руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів.  

 Вимоги до водіїв і пішоходів. 

 Вимоги правил безпеки і порядок руху транспортних засобів через залізничний переїзд.  

 Переваги маршрутних транспортних засобів. 

 Правила користування ближнім і дальнім світлом фар, габаритними і стоянковими вогнями. 

 Дії водія при осліпленні.  

 Правила користування протитуманними фарами і ліхтарями, фарою-прожектором і фарою-

шукачем, розпізнавальним знаком автопоїзда. 

 Умови і порядок буксирування механічних транспортних засобів па гнучкому і жорсткому 

зчепленні та методом часткового навантаження.  

 Випадки, коли буксирування забороняється.  

 Перевезення людей під час буксирування транспортних засобів. 

 Умови, під час яких дозволяється навчальна їзда.  

 Обладнання механічного транспортного засобу, на якому проводиться навчання. 

 Вимоги до водіїв транспортних засобів колони та іншого транспорту 

 Особливі вимоги правил до водіїв під час користування дорогами в житловій зоні. 

 Вимоги Правил дорожнього руху щодо руху на автомагістралях і дорогах для автомобілів.  

 Вимоги до водіїв транспортних засобів колони та іншого транспорту.   

 Основні відомості щодо руху на гірських дорогах і крутих спусках 

 Загальні відомості вимог до водіїв і механічних транспортних засобів що прибувають, або 

виїжджають з України. 

 Порядок реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів і причепів у Державтоінспекції. 

 Вимоги щодо обладнання транспортних засобів розпізнавальними знаками, попереджувальними 

пристроями (прапорцями, щитками), знаком аварійної зупинки (ліхтар). 

 Загальні вимоги до технічного стану транспортних засобів.  

 Умови, під час яких експлуатація транспортних засобів забороняється. 

 Небезпечні наслідки порушення вимог до технічного стану та обладнання транспортних 

засобів. 

 Несправності, при яких подальший рух транспортних засобів заборонено. 

 Загальні відомості окремих питань які потребують узгодження з Державтоінспекцією. 
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вміти : 

 Пояснити визначення термінів. 

 Користуватись обов'язками і правами водіїв транспортних засобів.  

 Виконувати вимоги щодо пішоходів і пасажирів. 

 Виконувати вимоги щодо водіїв велосипедів, мопедів, гужового транспорту та погоничів 

тварин.  

 Оцінювати та розпізнавати об’єкти в залежності  від освітлення, становище напрямку зору, 

часу, кількості об’єктів. 

 Формувати навички щодо регулювання руху за допомогою світлофорів.  

 Формувати навички щодо регулювання руху за допомогою сигналів регулювальника.  

 Формувати навички щодо сприйняття знаків пріоритету та попереджувального знака. 

 Формувати навички щодо сприйняття заборонних знаків. 

 Формувати навички щодо сприйняття наказових знаків. 

 Формувати навички щодо сприйняття дорожньої розмітки 

 Формувати навички правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. 

 Формувати навички правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. 

 Оцінювати точність, швидкість та надійність реакції водія транспортного засобу. 

 Направляти й розподіляти увагу між об’єктами, які легко піддаються зору і на слух 

 Виконувати правила зустрічного роз'їзду. 

 Виконувати зупинку або стоянку транспортного засобу. 

 Виконувати правила обгону 

 Користуватись вимогами правил щодо проїзду і переходу пішохідних переходів та  залізничних 

переїздів. 

 Діяти з вимогами правил щодо порядку руху через перехрестя та зупинок маршрутних 

транспортних засобів. 

  Діяти з вимогами правил щодо користування освітленням, сигналізацією, контрольно-

вимірювальними приладами. 

 Правильно використовувати обладнання і вимоги правил щодо буксирування транспортного 

засобу та перевезень людей. 

 Використовувати обладнання транспортних засобів згідно з їх призначенням. 

 Вжити заходи до усунення несправностей технічного стану автомобіля. 

  Виявити ознаки несправностей при яких подальший рух транспортних засобів заборонено 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин/2 кредиту ECTS. 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ВСТУП  

 Значення предмета “Правила дорожнього руху” для підготовки спеціалістів з 

обслуговування і ремонту електроустаткування автомобілів і тракторів. 

 Основи підготовки водіїв - як можливість поглибити знання з загальної психологічної 

характеристики діяльності (професії) водія, вимогам к його особистості, оволодіти знаннями на 

найкращому рівні відповідно іншим предметам учбового плану.  

 

МОДУЛЬ  1 ОБОВ’ЯЗКИ  І  ПРАВА  УЧАСНИКІВ  ДОРОЖНЬОГО  РУХУ .  
 

Тема.  1.1 Загальні положення, терміни та визначення.  

Закон України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього 
руху, що має за мету створення безпечних умов для його учасників. 

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожньою руху. 
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Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших 
нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху. 

 

Тема 1.2 Обов'язки і права водіїв транспортних засобів.  

Обов'язки і права водіїв транспортних засобів перед виїздом на лінію та в дорозі. Обставини, 

при яких водієві забороняється керувати і передавати іншим особам керування транспортними 

засобами. 
Права і обов'язки водіїв транспортних засобів, що рухаються з увімкнутими проблисковими 

маячками і (або) спеціальним звуковим сигналом, виконуючи невідкладне службове завдання. 
Обов'язки інших водіїв щодо забезпечення безпеки руху транспортних засобів оперативних, а 

також дорожньо-експлуатаційних служб. 
Обов'язки водіїв, причетних до дорожньо-транспортної пригоди. 

 

Тема 1.3 Обов'язки і права пішоходів. Обов'язки і права  пасажирів. Вимоги до водіїв 

мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин. 
Обов'язки та права пішоходів і пасажирів щодо забезпечення безпеки руху й особистого життя, 

правила поведінки для пішоходів і пасажирів. 
Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового транспорту та погоничів 

тварин. Технічний стан і обладнання вказаних транспортних засобів. 

Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Правила користування велосипедною 

доріжкою. 

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

Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів, гужового транспорту і 

прогону тварин. 
 

МОДУЛЬ  2 РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ  

Тема 2.1 Дорожні знаки та їх характеристики. Регулювання дорожнього руху за 

допомогою світлофорів і сигналів регулювальника. 

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

класифікація. Вимоги стандартів щодо установлення знаків. 

Загальні ознаки. Призначення. Правила встановлювання знаків. Назва кожного знака, його 

значення та зона дії. Знаки, які повторюються, їх установлення. 

Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися із попереджувальними знаками.  

Вимоги до водія, що наближається до небезпечної ділянки дороги з установленим знаком.  

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.  

Засоби регулювання дорожнього руху. Типи світлофорів, їх призначення. Значення сигналів 

світлофора. Обов'язок учасників руху діяти відповідно до сигналів світлофора. 

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. 

Значення сигналів регулювальника для учасників дорожнього руху. Обов'язки учасників руху 

діяти відповідно до сигналів регулювальника. 

Дії водіїв і пішоходів у випадках, коли на перехресті значення сигналів світлофорів та 

регулювальника суперечливі. 

 

Тема 2.2 Дорожні знаки. Попереджувальні знаки. Знаки пріоритету.  

           Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії.  
           Вимоги до водія, який наближається до ділянки дороги з установленим знаком.  
          Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися із знаками пріоритету.  
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          Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком. 

 

Тема. 2.3 Дорожні знаки. Заборонні знаки. Наказові знаки.  

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії. Таблички, 

що застосовуються чи можуть застосовуватися із заборонними знаками. 

Вимоги до водія, що наближається до ділянки дороги з установленим заборонним знаком. 

Винятки, обумовлені Правилами. 

Наслідки порушення вимог, уведених установленим, знаком. 

Загальні ознаки. Призначення, Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії, вимоги і 

винятки, обумовлені Правилами. Таблички, що можуть застосовуватись із наказовими знаками.  

 

Тема 2.4 Дорожні знаки.  Інформаційно-вказівні знаки. Знаки сервісу. Таблички к 

дорожнім знакам. 

 Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії. Таблички, 

що застосовуються чи можуть застосовуватись із інформаційно-вказівними знаками. 

Про що інформує чи на що вказує знак водієві, що наближається до ділянки дороги з тим чи 

іншим знаком. Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком. 

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення. Таблички, що 

застосовуються із знаками сервісу. 

 

Тема  2.5 Дорожня розмітка та її характеристика. Горизонтальна розмітка.  Вертикальна 

розмітка 

 Горизонтальна розмітка. 

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху. Класифікація 

розмітки. 

Призначення горизонтальної розмітки. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Дії 

водіїв відповідно до вимог розмітки. 

Вертикальна розмітка. 

Призначення вертикальної розмітки. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. 

Написи та інші позначення па проїзній частині. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки. 

 

Тема 2.6 Дорожнє обладнання та його характеристика.  

Дорожнє обладнання як засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних 

ділянках доріг. Огородження, світлове сигнальне обладнання, направляючі пристрої, 

попереджувальні світлові тумби та інше обладнання. 

 

МОДУЛЬ  3 РУХ ЗУПИНКА І СТОЯНКА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

Тема 3.1 Попереджувальні сигнали. Початок руху та зміна його напрямку. Обов’язки 

водіїв перед початком руху, перестроюванням. Рух заднім ходом.  

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналив світловими 

покажчиками або рукою. Випадки, під час яких дозволяється подавання звукових сигналів і 

сигналів світлом фар. 

Позначення транспортного засобу ближнім світлом фар або протитуманними фарами. 

Випадки, коли обов'язкове увімкнення аварійної світлової сигналізації. 

Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів. 

Обов'язки водіїв перед початком руху, перестроюванням, поворотами і розворотами на 

перехресті та поза перехрестями. Правила використання смуг гальмування та розгону. 
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Обов'язки водіїв у випадках, коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а 

черговість руху не обумовлена. 

Порядок руху заднім ходом. Місця, в яких забороняється розворот. 

 

Тема 3.2 Розташування транспортних засобів на проїжджій частині. 

Визначення кількості смуг для руху нерейкових транспортних засобів. Вимоги до 

розташування транспортних засобів на проїзній частині поза населеними пунктами, в населених 

пунктах, на дорогах з двостороннім рухом, які мають три, чотири і більше смуг. 

Випадки, коли дозволяється рух по трамвайних коліях. Повороти на дорогу і рух на дорозі з 

реверсивним рухом. Рух по тротуарах і пішохідних доріжках. 

Небезпечні наслідки порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній 

частині.  

 

Тема 3.3 Швидкість руху. Дистанція та інтервал. Зустрічний роз’їзд. 

Фактори й обставини, в залежності від яких водій вирішує, з якою швидкістю має рухатись 

транспортний засіб, забезпечуючи безпеку руху.  

Обмеження швидкості руху в житлових і пішохідних зонах, у населених пунктах, поза 

населеними пунктами, на автомагістралях, для різних категорій транспортних засобів, під час 

буксирування механічних транспортних засобів і причепів вантажними автомобілями і 

тракторами, для водіїв, стаж роботи яких менше двох років. 

Розпізнавальні знаки обмеження швидкості руху. Умови, під час яких швидкість руху 

транспортних засобів на окремих ділянках може бути збільшена. Заборони, пов'язані з швидкістю 

руху. 

Безпечні дистанція та інтервал між транспортними засобами, що рухаються. 

Вимоги до водіїв тихохідних і великовантажних транспортних засобів. 

Вимоги до водіїв у разі виникнення перешкоди або небезпеки для руху. 

Небезпечні наслідки порушення правил швидкості руху, дистанції та інтервалу.  

Зустрічний роз'їзд, правила його виконання.. 

Небезпечні наслідки порушення правил зустрічного роз'їзду. 

 

Тема 3.4 Обгін. Зупинка і стоянка. 

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

Місця, де обгін забороняється. Вимоги до водіїв, транспортні засоби яких рухаються з малою 

швидкістю, а обгін їх неможливий. 

Небезпечні наслідки порушення правил обгону. 

Загальні правила виконання зупинки і стоянки та їх способи. 

Умови, під час яких водій може залишати транспортний засіб на зупинці і стоянці. Стоянка 

біля тротуару і на тротуарах. 

Місця, в яких заборонені зупинка і стоянка, а в яких — тільки стоянка. Вимоги до водія під час 

вимушеної зупинки і стоянки. 

Небезпечні наслідки порушення правил зупинки і стоянки. 

 

Тема 3.5 Проїзд перехресть. Регульовані перехрестя. Нерегульовані перехрестя. 

 

Регульовані перехрестя. 

Види й ознаки перехресть. Загальні правила руху праворуч чи ліворуч на перехресті. Випадки, 

коли забороняється виїжджати на перехрестя. 

Порядок і черговість руху на регульованих перехрестях. 
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Правила проїзду перехресть, де діють світлофори з додатковими секціями. 

Взаємодія сигналів світлофора, регулювальника і дорожніх знаків. 

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 порушення правил проїзду перехресть. 

 

МОДУЛЬ  4 ОСОБЛИВІ УМОВИ РУХУ 

Тема 4.1 Рух транспортних засобів з окремими сигналами Проїзд 

пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. Рух через  залізничні переїзди.  

Види пішохідних переходів і зупинок маршрутного транспорту. Порядок руху через пішохідні 

переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів. Вимоги до водія, який наближається 

до транспортного засобу з розпізнавальним знаком «Діти», що зупинився з увімкнутою аварійною 

сигналізацією. 

Небезпечні наслідки порушення правил руху через пішохідні переходи і повз зупинки 

маршрутних транспортних засобів. 

Різновидності залізничних переїздів. Вимоги правил безпеки і порядок руху транспортних 

засобів через залізничний переїзд. Інформація, якою повинен керуватися водій під час руху через 

переїзд. 

Випадки, коли забороняється рух через переїзд. Дії водія під час вимушеної зупинки на 

переїзді. 

Небезпечні наслідки порушення правил руху через залізничний переїзд. 

 

Тема 4.2 Переваги маршрутних транспортних засобів. Користування зовнішніми 

світловими приладами. 

Переваги маршрутних транспортних засобів, які розпочинають рух від позначених зупинок у 

населених пунктах та вимоги до їх водіїв. 

Вимоги правил щодо користування смугами на дорозі, позначеними дорожніми знаками 5.8 і 

5.11 Правил дорожнього руху. 

Переваги трамваїв поза перехрестями. 

Небезпечні наслідки порушень цих вимог Правил дорожнього руху. 

Особливості руху транспортних засобів у темну пору доби або в інших умовах недостатньої 

видимості, а також у тунелях. 

Правила користування ближнім і дальнім світлом фар, габаритними і стоянковими вогнями. Дії 

водія при осліпленні. Правила користування протитуманними фарами і ліхтарями, фарою-

прожектором і фарою-шукачем, розпізнавальним знаком автопоїзда. 

 

Тема 4.3 Перевезення людей та вантажу. 

Умови перевезення людей. Вимоги до водіїв і транспортних засобів. Перевезення дітей. 

Швидкість руху під час перевезення людей. Випадки, коли перевезення людей забороняється. 

Правила завантаження транспортного засобу й умови розміщення вантажу. Умови перевезення 

вантажу. 

Небезпечні наслідки порушення правил перевезення людей та вантажу. 

 

Тема 4.4 Буксирування й експлуатація транспортних засобів. Навчальна їзда.  Рух у 

колонах.  

 Засоби буксирування транспортних засобів. Умови і порядок буксирування механічних 

транспортних засобів па гнучкому і жорсткому зчепленні та методом часткового навантаження. 
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Випадки, коли буксирування забороняється. Перевезення людей під час буксирування 

транспортних засобів. 

Умови, під час яких дозволяється навчальна їзда. Вимоги до учня, майстра навчання або особи, 

яка навчає керуванню транспортним засобом. Обладнання механічного транспортного засобу, на 

якому проводиться навчання. Початкове навчання керуванню транспортними засобами. Навчальна 

їзда на дорогах.  

Загальні вимоги до організації руху транспортних засобів у колоні. Установлення 

розпізнавальних знаків «Колона». Розташування транспортних засобів колони на проїзній частині, 

швидкість руху колони. Вимоги до водіїв транспортних засобів колони та іншого транспорту.   

 

Тема 4.5 Рух у житловій зоні. Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Рух по 

гірських дорогах і на крутих спусках. Міжнародний рух. Номерні, розпізнавальні знаки, 

написи і позначення 

Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. Особливі вимоги правил до водіїв під час 

користування дорогами в житловій зоні. 

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. 

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо руху на гірських дорогах 

і крутих спусках  

Вимоги до водія і механічного транспортного засобу, що прибуває до України з іншої країни, а 

також водія — громадянина України, який виїжджає за кордон 

Реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів і причепів у Державтоінспекції. 

Номерні знаки і написи, які обов'язкові для механічних транспортних засобів. Вимоги щодо 

обладнання засобів розпізнавальними знаками. Попереджувальні пристрої (прапорці, щитки). Знак 

аварійної зупинки (ліхтар). 

Небезпечні наслідки порушення вимог до стану номерних і розпізнавальних знаків, написів і 

позначень. 

 

Тема 4.6 Технічний стан і обладнання транспортних засобів. Вимоги до технічного стану. 

Заходи усунення несправностей. Наслідки порушення вимог до технічного стану. 

Несправності при яких подальший рух заборонено. Окремі питання організації дорожнього 

руху, що потребують узгодження з Державтоінспекцією. 

Загальні вимоги до технічного стану транспортних засобів. Умови, під час яких експлуатація 

транспортних засобів забороняється. 

Несправності, при яких водій повинен вжити заходів до їх усунення, а якщо це зробити 

неможливо — рухатися до місця стоянки або ремонту. 

Небезпечні наслідки порушення вимог до технічного стану та обладнання транспортних 

засобів. 

Несправності, при яких подальший рух транспортних засобів заборонено. 

Вимоги правил, що стосуються питань організації дорожнього руху, які вимагають узгодження 

з Державтоінспекцією 

 

             Практичні заняття  1. Рішення комплексних задач 

 

Практичні заняття  2. Рішення комплексних задач 

 

Практичні заняття  3. Рішення комплексних задач 

 

Практичні заняття  4. Рішення комплексних задач 
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Практичні заняття  5. Рішення комплексних задач 

 

Практичні заняття  6. Рішення комплексних задач 

 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1.Правила дорожного движения . Официальное издание .-К.:АСК.,2005.-64с.: ил. 

 2.Андрейчук В.М.Советы начинающему водителю легкового автомобиля.: К., “Техника”, 

1986г.,55 с. 

3.Иевский Н.К.Методическое пособие по изучению устройства автомобиля.: М., Изд. 

ДОСААФ., 71 с. 

4. Маленин А.Л., Гусаров С.Н., Сергеев А.В., Градусов В.А. 

Вождение в экстремальных условиях.: Х., НПП “Светофор”. 

5.Дыменский В.Я., Костин А.А. Технические средства обучения водителей автомобилей.:М., 

В.Ш., 1982., 279 с. 

 

Допоміжна 

1.Багач Р.В Конспект лекцій  з дисципліни “ Правила дорожнього руху ” для студентів 

спеціальності: 5.05070205 “Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і 

тракторів” - ХЕМТТБ, 2012р.73 с. 

2. Багач Р.В  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни         “Правила 

дорожнього руху ”для студентів спеціальності  5.05070205 “Обслуговування та ремонт 

електроустаткування автомобілів і тракторів”- ХЕМТТБ, 2012р. 10 с. 

3. Багач Р.В Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни 

“Електроенергетика і електропостачання автомобілів та тракторів ”для студентів спеціальності  

5.05070205 “Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів”- 

ХЕМТТБ, 2012р. 22 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://gai.org.ua/pravila-dorozhnogo-ruxu-ukrani-2010/ 

2. http://my-autoshkola.com.ua 

3.http://mingcadbuomir.16mb.com/kniga-pravila-dorozhnogo-ruhu-2011-skachati-pdf.html 

 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ  

Диференційований залік в 7 семестрі. 

Критерії оцінювання знань студентів.* 

- А – оцінка «відмінно» (90-100 балів) виставляється за глибокі знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння 

аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно 

послідовно відповідати на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при 

розв’язуванні практичних задач стосовно правил дорожнього руху; 
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- В – оцінка «добре» (82-89 балів) виставляється за міцні знання навчального матеріалу, 

включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати 

теоретичні положення при розв’язанні практичних задач стосовно правил дорожнього руху; 

- С – оцінка «добре» (74-81 балів) виставляється за міцні знання навчального матеріалу, 

включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, які, однак, містять певні 

(несуттєві) неточності, за вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних 

задач стосовно правил дорожнього руху; 

- D – оцінка «задовільно»  (64-73 балів) виставляється за посередні знання навчального 

матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень при 

розв’язанні практичних задач стосовно правил дорожнього руху; 

- E – оцінка «задовільно» (50-63 балів) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, 

неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності його викладання, за слабке 

застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних задач стосовно правил 

дорожнього руху ; 

- FX – оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену (35-49 балів) 

виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на 

питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач стосовно 

правил дорожнього руху; 

- F – оцінка «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням модуля (навчальної 

дисципліни) (0-34 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, 

суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися при розв’язанні практичних 

задач, незнання основних фундаментальних положень стосовно правил дорожнього руху. 

        Сумарна підсумкова оцінка, яку студент може отримати за результатами семестрового 

контролю, складається з кількості балів отриманих за результатами поточного контролю знань під 

час семестру. 

Результати підсумкових заходів (поточного контролю) оцінюються за 100 – бальною 

шкалою з подальшою трансформацією у державну оцінку відповідно до нижче наведеної табл.1.  

 

Таблиця 1 – Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
Для заліку 

90 – 100 A Відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
Добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
Задовільно 

50 – 63 E 

35 – 49 
FX Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ  

1. Практичні заняття згідно робочої навчальної програми; 

2. Поточний контроль на аудиторних заняттях, у формі опитування; 
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