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                           ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Дані методичні рекомендації призначені студентам для кращого засвоєння матеріалу 

з дисципліни “Правила дорожнього руху”  та контролю знань студентів. 

На самостійне вивчення матеріалу відведено 57 година. Методичні вказівки 

спрямовані на формування у студентів здатності самостійно мислити, виконувати 

завдання з проведенням тестування реальних ситуацій на дорозі, розв’язувати проблемні 

ситуації, навчитись користуватися довідниковою літературою. 

Для кожної теми розроблені питання теоретичні, приведена література, якою студент 

повинен користуватися при самостійному вивченні. 

Наявність цих знань – важлива передумова успішної діяльності майбутніх фахівців в 

галузі обслуговування і ремонта електроустаткування автомобілів і тракторів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Модуль 1  Обовязки і права учасників дорожнього руху. 



     Тема: Водій і ергономічні характеристики автомобіля. 

    Мета теми: Пояснити про ергономічні характеристики автомобіля. 

    Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

    Різноманітні поняття про ергономічні характеристики автомобіля. 

    Пояснити що входить до ергономічних характеристик автомобіля. 

Питання до теми: 

1.Пояснити що таке ергономічна характеристика.  

2.Охарактеризувати водія і ергономічні характеристики 

автомобіля. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.58-64. 

 

Тема: Психологічний аналіз діяльності водія. 

Мета теми: Пояснити психологічний аналіз діяльності водія. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Загальне поняття психологічного аналізу. Поведінка водія при різноманітних умовах 

керування автомобілем. Опис який повинен бути водій при керуванні автомобілем. Яким 

чином визначається аналіз поведінки водія в тяжких дорожніх умовах.  

Питання до теми: 

1.Охарактеризувати психологію поведінки водія.  

2.Зробити індивідуальний аналіз поведінки водія в тяжких умовах 

прикладом взяти себе.  

3. Пояснити яка повинна бути психологія поведінки водія.    

Рекомендована література: 

 Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.12-16. 

 

Тема: Сукупність факторів що характеризують дорожню обстановку. 

Мета теми: Поясніть про сукупність факторів що характеризують дорожню 

обстановку. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Усі можливі фактори які характеризують дорожню обстановку на дорозі. Приклади 

різноманітних  факторів які впливають на дорожню обстановку. Можливість уникнути 

складних факторів які виникають на дорозі. 

Питання до теми: 

1.Охарактеризувати різноманітні фактори які можуть впливати на 

дорожню обстановку. 

2.Поясніть яка повинна бути дорожня обстановка 

3.Привести всі фактори які характеризують дорожню обстановку. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.3-4 

 

Тема: Порядок руху водіїв мопедів, велосипедів, особам які керують гужовим 

транспортом і погонців тварин. 

Мета теми: Пояснити про порядок руху водіїв мопедів, велосипедів, та осіб які 

керують гужовим транспортом і погонців тварин.  

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Загальне поняття про рух водіїв мопедів, велосипедів, та осіб які керують гужовим 

транспортом і погонців тварин. Вимоги при русі  водіїв мопедів, велосипедів, та осіб які 

керують гужовим транспортом і погонців тварин. Права та обов’язки  водіїв мопедів, 



велосипедів, та осіб які керують гужовим транспортом і погонців тварин. Послідовність 

дій при русі на мопедах, велосипедах. 

Питання до теми: 

1.Пояснити про порядок руху водіїв мопедів та велосипедів. 

2.Що забороняється робити особам які керують гужовим 

транспортом а також особам які гонять тварин.  

3. Що забороняється робити водіям мопедів та велосипедів. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.21-22 

     Студент повинен знати: 

- ергономічні характеристики автомобіля; 

- психологічний аналіз діяльності водія; 

- всі фактори які характеризують дорожню обстановку; 

- порядок руху водіїв мопедів, велосипедів, та осіб які керують гужовим транспортом 

і погонців тварин. 

 

    Студент повинен вміти:  

  - Пояснити про ергономічні характеристики автомобіля; 

- Охарактеризувати поведінку водія в складних умовах; 

- Пояснити яка повинна, бути дорожня обстановка ; 

    - Пояснити про порядок руху водіїв мопедів, велосипедів, та осіб які керують гужовим 

транспортом і погонців тварин. 

 

Модуль 2   Регулювання дорожнього руху. 

Тема: Особливості регулювання дорожнього руху на перехрестях і пішохідних 

переходах. 

Мета теми: Поясніть про особливість регулювання дорожнього руху на перехрестях і 

пішохідних переходах. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Загальне поняття про регулювання дорожнього руху. Загальне поняття про перехрестя 

на дорозі та пішохідних переходах. Різноманітні типи перехресть. Різноманітні типи  

пішохідних переходів. Методи регулювання дорожнього руху на перехрестях і 

пішохідних переходах. 

Питання до теми: 

1.Що забороняється робити водіям на перехрестях та пішохідних 

переходах.  

2.Поясніть про регулювання на перехрестях.  

3.Охарактеризуйте які бувають методи регулювання. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.23-28 

 

Тема: Відстані та зона дії попереджувальних знаків та знаків пріоритету від місць 

небезпеки. 

Мета теми: Пояснити про реальну відстань та зону дії попереджувальних знаків а 

також знаків пріоритету від місць небезпеки. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Загальне поняття про попереджувальні знаки. Відстань та зона дії  попереджувальних 

знаків а також знаків пріоритету від місць небезпеки. Особливість при використанні 

знаків пріоритету. Загальна різниця між попереджувальними знаками та знаками 

пріоритету.   

Питання до теми: 



1.Поясніть про відстань та зону дії попереджувальних знаків. 

2.Поясніть про відстань та зону дії знаків пріоритету. 

3.Яка особливість в знаках пріоритету. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.65-69 

 

Тема: Відстані та зона дії заборонних і наказових знаків. 

Мета теми: Пояснити реальну відстань та зону дій заборонних і наказових знаків. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Загальне поняття про заборонні знаки. Відстань та зона дії  заборонних а також 

наказових знаків. від місць небезпеки. Особливість при використанні заборонних знаків . 

Загальна різниця між заборонними  знаками та наказовими знаками. Випадки де 

використовуються заборонні і наказові знаки.    

Питання до теми: 

1.Яка повинна бути відстань та зона дії заборонних знаків. 

2. Яка повинна бути відстань та зона дії наказових знаків. 

3.Привисти назви окремих знаків як наказових так і заборонних.  

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.69-74 

 

Тема: Умови використання знаків сервісу і табличок. Зона їх дії. 

Мета теми: Охарактеризувати використання знаків сервісу і табличок. Привести зону 

дії цих знаків.  

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Загальне використання знаків сервісу. Значення табличок зі знаками сервісу. Відстань 

дії знаків сервісу. Зона дії табличок та знаків сервісу. Використання знаків сервісу і 

табличок. 

Питання до теми: 

1. Яка повинна бути відстань та зона дії знаків сервісу. 

2. Яка повинна бути відстань та зона дії табличок к знакам. 

3.Пояснити умови використання знаків сервісу та табличок. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.79-82 

 

Тема: Особливості використання дорожньої розмітки. 

Мета теми: Охарактеризуйте особливість використання дорожньої розмітки. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Загальне поняття про дорожню розмітку. Характеристика різноманітних типів  

дорожньої розмітки. Використання горизонтальної дорожньої розмітки. Використання 

вертикальної дорожньої розмітки. Особливість дії та заборонність різноманітних типів 

дорожньої розмітки. 

Питання до теми: 

1.Поясніть особливість горизонтальної розмітки. 

2.Поясніть особливість вертикальної розмітки.  

3.Що необхідно пам’ятати при вивчені дорожньої розмітки.  

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.82-86 

Тема: Дорога, смуга руху, уклон дороги,  пропускна спроможність дороги. 

Мета теми: Охарактеризуйте та поясніть що називаються дорога, смуга руху, уклон 

дороги,  пропускна спроможність дороги. 



   Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Поняття  дорога, смуга руху, уклон дороги,  пропускна спроможність 

дороги.Характеристика таких понять дорога, смуга руху, уклон дороги,  пропускна 

спроможність дороги. Вплив таких понять як дорога, смуга руху, уклон дороги,  

пропускна спроможність дороги.на дорожнью обстановку при русі .Необхідні правила 

поведінки водія.  

Питання до теми: 

1.Надайте пояснення про смуга руху, уклон дороги 

2.Надайте пояснення що таке пропускна спроможність дороги. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.54 

Студент повинен знати: 

- особливість регулювання дорожнього руху на перехрестях і пішохідних переходах; 

- всі відстані та зону дії попереджувальних знаків та знаків пріоритету; 

- відстань та зону дії заборонних і наказових знаків; 

- яка повинна бути відстань та зона дії знаків сервісу та табличок к знакам; 

- горизонтальну та вертикальну дорожню розмітку. 

 

    Студент повинен вміти: 

 - надати пояснення про регулювання перехресть; 

- відрізняти які знаки відносяться до попереджувальних а які до знаків пріоритету; 

- відрізняти наказові і заборонні знаки між собою; 

- пояснити умови використання знаків сервісу та табличок; 

- пояснити особливість в різноманітній дорожній розмітки; 

- пояснити такі слова як дорога, смуга руху, уклон дороги,  пропускна спроможність 

дороги. 

 

          Модуль 3  Рух, зупинка і стоянка транспортних засобів. 

Тема: Заходи запобігання дорожньо-транспортних пригод при несправностях 

світлових показників. 

Мета теми: Надати пояснення про заходи запобігання дорожньо-транспортних пригод 

при несправностях світлових показників. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Правила використання світлових показників.Заходи які запобігають дорожньо-

транспортні пригоди при несправності світлових показників.Правила поведінки водія при 

несправності світлових приладів.  

Питання до теми: 

1.Пояснити як уникнути дорожньо-транспортні  пригоди 

2.Описати заходи запобігання дорожньо-транспортних пригод 

при несправності світлових показників. 

3. Описати заходи запобігання дорожньо-транспортних пригод 

при несправності ходової частини автомобіля. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.44-45. 

Тема: Етика поведінки водія. 

Мета теми: Надати пояснення про етику поведінки водія.  

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Загальне поняття про етику. Характеристика етики поведінки водія на дорозі. Вплив 

поведінки водія в складних дорожніх умовах. Правила поведінки водія в складних 

дорожніх умовах. 

Питання до теми: 



1.Поясніть що називається етикою. 

2.Охарактеризувати яка повинна бути етика поведінки водія.  

3.Як може вплинути поведінка водія на дорожню обстановку. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.12-16 

 

Тема: Швидкість руху. Дистанція та інтервал. Зустрічний розїзд. 

Мета теми: Поясніть яким чином визначається швидкість руху.  

Поясніть особливість дистанції , інтервала та  зустрічного розїзда. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Загальне поняття про швидкість руху. Визначення дистанції , інтервала та  зустрічного 

розїзда . Правила дотримування дистанції , інтервала та  зустрічного розїзда.  

Питання до теми: 

1.Охарактеризувати як визначають швидкість руху. 

2.Охарактеризувати та пояснити дистанцію , інтервал та  

зустрічний розїзд. 

3.Надати пояснення про швидкість руху, дистанцію, інтервал та 

зустрічний розїзд. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.35-36. 

 

Тема: Визначення швидкості руху. Небезпечна швидкість. 

Мета теми: Поясніть яким чином визначається швидкість руху. Яка повинна бути 

небезпечна швидкість руху.    

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Загальне поняття про швидкість руху. Визначення швидкості руху. Правила 

дотримування швидкості при русі. Правила дотримування небезпечної швидкості при 

русі. 

Питання до теми: 

1.Охарактеризувати як визначають швидкість руху. 

2.Охарактеризувати яка повинна бути небезпечна швидкість руху. 

3.Надати пояснення про небезпеку руху. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.35-36. 

 

Тема: Небезпечні наслідки порушень правил зустрічного роз’їзду, обгону, 

зупинки і стоянки. 

Мета теми: Охарактеризуйте наслідки порушень правил дорожнього руху. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Характеристика небезпечних наслідків порушень правил зустрічного роз’їзду, обгону, 

зупинки і стоянки. Виникнення небезпечних наслідків на дорозі.  

Питання до теми: 

1.Пояснити правила зустрічного роз’їзду. 

2. Пояснити правила обгону. 

3. Пояснити правила запинки і стоянки. 

4. Охарактеризуйте наслідки порушень правил дорожнього руху. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.36-40 

 

Тема: Помилки водіїв під час оцінки дорожньої ситуації. 



Мета теми: Охарактеризувати помилки водіїв під час оцінки дорожньої ситуації. 

      Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

     Вплив різноманітних помилок водіїв на дорожню ситуацію. Загальні помилки водіїв 

під час оцінки дорожньої ситуації. Характеристика  та обставини водіїв під час оцінки 

дорожньої ситуації. Правила та послідовність дії водіїв під час оцінки дорожньої ситуації. 

Питання до теми: 

1.Пояснити як можливо оцінити дорожньою ситуацію.  

2.Охарактеризувати помилки водіїв які можуть виникнути під час 

оцінки дорожньої ситуації. 

3.Поясніть яким чином можливо уникнути від помилок водіїв під 

час оцінки дорожньої ситуації. 

 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.12-16. 

 

Тема: Заходи водіїв і  пішоходів при під’їзді до перехресть. Основні конфліктні 

ситуації проїзду перехресть. 

Мета теми: Охарактеризувати усі можливі заходи водіїв і пішоходів при під’їзді до 

перехресть. Охарактеризувати усі можливі конфліктні ситуації проїзду перехресть.   

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Правила поведінки водіїв при під’їзді до перехресть. Правила поведінки пішоходів  

при під’їзді  до перехресть. Характеристика проїзду перехресть. Конфліктні ситуації при 

проїзді перехресть. Послідовність проїзду перехресть. 

Питання до теми: 

1.Описати усі заходи водіїв і пішоходів при під’їзді до 

перехресть. 

2. Описати усі можливі конфліктні ситуації проїзду перехресть. 

3.Описати яким чином можливо уникнути від конфліктних 

ситуації проїзду перехресть.  

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.40-42. 

Студент повинен знати: 

- пояснити як уникнути дорожньо-транспортні  пригоди 

- етику поведінки водія; 

- яким чином визначається швидкість руху; 

- небезпечні наслідки порушень правил зустрічного роз’їзду, обгону, зупинки і стоянки; 

- помилки водіїв під час оцінки дорожньої ситуації; 

- усі заходи водіїв і пішоходів при під’їзді до перехресть. 

 

    Студент повинен вміти: 

- описати заходи запобігання дорожньо-транспортних пригод при несправності 

світлових показників; 

- охарактеризувати яка повинна бути етика поведінки водія; 

- визначити реальну небезпечну швидкість руху; 

- надати пояснення правил зустрічного роз’їзду, обгону, запинки і стоянки; 

- поясніть яким чином можливо уникнути від помилок водіїв під час оцінки дорожньої 

ситуації; 

- уникнути можливих конфліктних ситуацій проїзду перехре 

                           Модуль 4   Особливі умови руху 

Тема: Переваги маршрутних транспортих засобів.Коригування зовнішніми 

світловими приладами. 



Мета теми: Охарактеризувати та пояснити  переваги маршрутних транспортих 

засобів.Надати пояснення про коригування зовнішніми світловими приладами. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Поняття про  переваги маршрутних транспортих засобів. Охарактеризувати момент   

коригування зовнішніми світловими приладами. 

Питання до теми: 

1. Описати переваги маршрутних транспортих засобів. 

2. Описати яким чіном проходить коригування зовнішніми 

світловими приладами 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.42-43. 

 

Тема: Заходи для запобігання дорожньо-транспортних пригод водіїв маршрутних 

(приватних) транспортних засобів. 

Мета теми: Охарактеризувати заходи запобігання дорожньо-транспортних пригод 

водіїв маршрутних та (приватних) транспортних засобів.  

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Різноманітні заходи для запобігання дорожньо-транспортних пригод водіїв 

маршрутних (приватних) транспортних засобів.Характеристика заходів. 

Питання до теми: 

1. Описати усі заходи запобігання дорожньо-транспортних пригод 

водіїв маршрутних транспортних засобів. 

2. Описати усі можливі заходи запобігання дорожньо-

транспортних пригод водіїв приватних транспортних засобів. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.42-43. 

 

Тема: Вплив зовнішніх світових приладів на гостроту зору водія. 

Мета теми: Пояснити як впливають зовнішні світові прилади на гостроту зору водія. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Загальна характеристика зовнішніх світових приладів. Вплив зовнішніх світових 

приладів на гостроту зору водія. Правила уникнення зовнішніх світових приладів на 

гостроту зору водя. Правила поведінки водія при русі з світовими приладами.  

Питання до теми: 

1.Пояснити яким чином можуть вплинути світові прилади на 

гостроту зору водія.  

2.Пояснити правила поведінки їзди зі зовнішніми світовими 

приладами.   

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.44-45. 

 

Тема: Вимоги та відповідальність водіїв здійснюючих перевезення людей та 

вантажу. 

Мета теми: Перелічити всі вимоги перевезення людей (пасажирів) і вантажу. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Поняття про перевезення людей та вантажу. Правила поведінки водіїв при перевезенні 

людей та вантажу. Вимоги та відповідальність водіїв здійснюючих перевезення людей та 

вантажу. Загальні правила при перевезенні вантажу. 

Питання до теми: 

1.Поясніть яка відповідальність повинна бути у водіїв які 

здійснюють перевезення людей (пасажирів). 



2. Поясніть яка відповідальність повинна бути у водіїв які 

здійснюють перевезення вантажу. 

3.Перелічити усі вимоги водіїв які здійснюють перевезення 

пасажирів та вантажу. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.46-49. 

 

Тема: Випадки, коли буксирування транспортних засобів забороняється. 

Мета теми: Охарактеризуйте всі випадки коли буксирування транспортних засобів 

забороняється. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Загальна характеристика буксирування транспортних засобів. Опис різноманітних 

видів буксирування. Правила та особливість буксирування різноманітних транспортних 

засобів. Існуючі випадки, коли буксирування транспортних засобів забороняється. 

Питання до теми: 

1.Перелічити випадки коли буксирування транспортних засобів 

забороняється. 

2.Особливість їзди транспортних засобів при буксируванні.  

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.49-51. 

 

Тема: Вимоги щодо розташування транспортних засобів у колонах. 

Мета теми: Пояснити усі вимоги руху транспортних засобів у колонах. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Загальне поняття про розташування транспортних засобів у колонах. Дії водіїв при 

русі у колонах. Характеристика та вимоги щодо розташування транспортних засобів у 

колонах. Правила поведінки водіїв при русі в колоні.  

Питання до теми: 

1.Охарактеризувати рух транспортних засобів у колонах. 

2.Перелічити вимоги щодо розташування транспортних засобів у 

колонах. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.52 

 

Тема: Вимоги до водіїв при їзді у житловій зоні,  навчальній їзді. 

Мета теми: Перелічити усі існуючі вимоги при їзді у житловій зоні та навчальній їзді. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Загальне поняття при їзді у житловій зоні. Загальне поняття при навчальній їзді. 

Правила та вимоги при їзді у житловій зоні та навчальній їзді. Дії які забороняється 

робити при їзді у житловій зоні та навчальній їзді. 

  Питання до теми: 

1. Перелічити усі існуючі вимоги при їзді у житловій зоні 

2. Перелічити усі існуючі вимоги при навчальній їзді. 

3. Пояснити що забороняється робити при їзді у житловій зоні. 

4. Пояснити що забороняється робити при навчальній їзді. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.51-52. 

 

Тема: Фактори ускладнення руху і вплив їх на стан водія. 

Мета теми: Охарактеризувати усі фактори ускладнення руху та вплив їх на стан водія. 



Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Різноманітні фактори які можуть негативно впливати на стан водія. Характеристика 

факторів які впливають на стан водія. Особливість руху в складних дорожніх обставинах. 

 Питання до теми: 

1.Пояснити усі можливі фактори які можуть ускладнювати рух 

транспортних засобів. 

2.Яким чином можуть вплинути складні фактори руху на 

поведінку і стан водія. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.53-54. 

 

Тема: Вимоги щодо обладнання транспортних засобів розпізнавальними знаками. 

Мета теми: Перелічити усі вимоги щодо обладнання транспортних засобів 

розпізнавальними знаками. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Пояснення про розпізнавальні знаки. Транспорт який використовує розпізнавальні 

знаки. Правила та вимоги щодо обладнання транспортних засобів розпізнавальними 

знаками. Приклади  використання реальних транспортних засобів з розпізнавальними 

знаками. 

Питання до теми: 

1.Перелічити вимоги щодо обладнання транспортних засобів 

розпізнавальними знаками. 

2.Пояснити для чого використовують на транспортних засобах 

розпізнавальні знаки. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.54-58. 

 

Тема: Причіни винекнення несправностей транспортих засобів. 

Мета теми: Пояснити особливість та причіни винекнення несправностей в 

транспортих засобах. 

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Перелік усіх причін винекнення несправностей в транспортих засобах. Головні вимоги 

щодо  несправностей транспортих засобів.  

Питання до теми: 

1.Описати головні несправності в транспортих засобах 

2.Описати другорядні несправності в транспортих засобах 

3.Перелічити причіни винекнення несправностей в транспортих 

засобах. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.57-62. 

 

 

Тема: Адміністративна відповідальність водія за порушення ПДР. 

Мета теми: Пояснити особливість адміністративної відповідальності водіїв за 

порушення правил дорожнього руху.  

Зміст матеріалу для самостійного вивчення студентом: 

Перелік адміністративних порушень правил дорожнього руху. Головні вимоги щодо 

адміністративної відповідальності водіїв. Перелік  посилань з адміністративної 

відповідальності водіїв за порушення правил дорожнього руху. 

Питання до теми: 

1.Описати головні адміністративні порушення водіїв.  



2.Описати другорядні адміністративні порушення водіїв 

3.Перелічити штрафні санкції за адміністративні порушення ПДР. 

Рекомендована література: 

      Правила дорожнього руху. К., Друк, 2004. Стор.57-62. 

Студент повинен знати: 

- усі можливі заходи запобігання дорожньо-транспортних пригод водіїв приватних 

транспортних засобів та маршрутних транспортних засобів; 

- як можуть вплинути світові прилади на гостроту зору водія; 

- усі існуючі вимоги та яка повинна бути відповідальність при перевезенні пасажирів 

та вантажу; 

- усі можливі випадки коли буксирування транспортних засобів забороняється; 

- вимоги щодо розташування транспортних засобів у колонах; 

- усі вимоги які надаються до водіїв при їзді у житловій зоні; 

- усі фактори які ускладняють рух транспортних засобів; 

- вимоги щодо обладнання транспортних засобів розпізнавальними знаками; 

- усі можливі причини несправностей які можуть виникати на транспортних 

засобах; 

- усі вимоги щодо елементів конструкції автомобіля; 

- головні адміністративні порушення водіїв. 

 

    Студент повинен вміти: 

- охарактеризувати усі можливі заходи запобігання дорожньо-транспортних пригод 

водіїв приватних транспортних засобів та маршрутних транспортних засобів; 

- пояснити правила поведінки водіїв при їзді зі зовнішніми світовими приладами; 

- охарактеризувати усі існуючі вимоги та яка повинна бути відповідальність при 

перевезенні пасажирів та вантажу; 

- охарактеризувати рух транспортних засобів у колонах; 

- охарактеризувати що забороняється робити при їзді у житловій зоні та навчальній 

їзді; 

- охарактеризувати фактори які негативно впливають на стан водія; 

- охарактеризувати та пояснити для чого використовують на транспортних засобах 

розпізнавальні знаки; 

- охарактеризувати усі можливі причини несправностей які можуть виникати на 

транспортних засобах; 

- охарактеризувати конструктивну особливість транспортного засобу. 
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