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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів  

ЄКТС на рік – 3 

Галузь знань 

26 

Цивільна безпека 

Денна форма навчання 

вибіркова 

Загальна кількість годин 

на рік - 90 

Спеціальність: 

262 Правоохоронна 

діяльність 

Перший рік підготовки 

Осінній семестр 

Лекції – 8 годин 

Модульних контролів – 

1 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Семінарські 

заняття – 10 год. 

Практичні заняття – 10 

год. 

Самостійна  

робота – 30 год.  

Індивідуальна  

робота – 30 год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік  

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить:1/3 
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2. Заплановані  

 

Мета навчальної дисципліни: 

навчальна – формування у майбутніх правоохоронців міцної теоретичної 

основи ключових розділів автомобільної підготовки: правових підстав та 

порядку застосування автомобілів, заходів безпеки при поводженні з ними, 

вивчення матеріальної частини зразків вітчизняних, та сучасних зарубіжних 

автомобілів, навчання вільно автомобілями та знання правил дорожнього руху. 

розвиваюча – формування у майбутніх правоохоронців на підставі 

твердих теоретичних основ та міцної практичної бази відчуття впевненості у 

надійності та ефективності застосування автомобімів, знання правил 

дорожнього руху. 

виховна - формування активної позиції щодо реалізації головного 

принципу Конституції України – пріоритетності життя та здоров`я громадян. 

Завдання навчальної дисципліни «Автомобільна підготовка» є: 

 вивчення правових підстав та порядку застосування застосування 

автомобільного транспорту; 

 вивчення заходів безпеки при застосувані автомобілів; 

 вивчення матеріальної частини мавтомобілів; 

 вивчення правил дорожнього руху  

 основ керування автомобілем і безпеки дорожнього руху. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

таких компетентностей, а саме: 

1. Знать: 

1) на понятійному рівні: основну базову термінологію курсу 

автомобільної підготовки: умови та межі застосування автомобілів, 

тактико-технічні характеристики; основні положення Закону України 

“Про дорожній рух”; Правила дорожнього руху; основи керування 

автомобілем і безпеки руху, причини дорожньо-транспортних пригод і 

способи їх попередження; призначення, розташування, будову, принцип 

дії агрегатів, механізмів і приладів легкового автомобіля та правила їх 

технічної експлуатації; несправності легкового автомобіля, їх ознаки, 

небезпечні наслідки, способи виявлення та усунення; вплив природних 

умов (дощ, туман, ожеледиця та ін.), технічного стану автомобіля, 

елементів доріг на безпеку руху, способи запобігання дорожньо-

транспортним пригодам; правила надання першої допомоги потерпілим 

під час дорожньо-транспортних пригод; правила безпеки праці під час 

технічного обслуговування автомобіля та користування 

експлуатаційними матеріалами (паливо, електроліт, охолоджувальні 

рідини, мастила та ін.); правові основи і відповідальність за порушення 

Правил дорожнього руху, порядку і правил експлуатації автомобіля, за 

завдання шкоди навколишньому середовищу 
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2) на фундаментальному рівні: матеріальну частину автомобілів; правила 

дорожнього руху; 

3) на практично-творчому рівні: шляхи можливого розвитку типових та 

екстремальних ситуацій. 

2. Вмінь та навичак: 

1) на репродуктивному рівні: на основі твердої теоретичної бази та 

практичних навичок; 

2) на алгоритмічному рівні: послідовно, логічно і професійно передбачати 

можливі ризики виникнення ситуацій, загрози особистій безпеці, рішуче 

знаходити шляхи їх усунення; 

3) на евристичному рівні: на підставі особистих виводів та при порівнянні із 

загальновизнаними правилами дорожнього руху; 

4) на творчому рівні: виконувати практичні вправи, виходячи із обставин, що, 

можливо, складатимусь під час виконання службових обов’язків, з мінімальним 

ризиком для себе та оточуючих громадян та максимальним впливом на 

злочинців чи правопорушників, не переходячи при цьому межу необхідного, 

користуватися автомобільним транспортом, набутими в стінах навчального 

закладу, мати певний практичний багаж вмінь ремонту. 

3. Способів мислення: креативність, конструктивність, системність 

послідовність та інше. 

4. Професійних якостей: вміння працювати точно та акуратно під час 

створення документів та вирішення інформаційних питань (пошук, 

аналіз, та інше). 

5. Світоглядних і громадянських якостей: орієнтація на високій рівень 

професіоналізму в правоохороній сфері. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ОСНОВИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ ПРАЦІ ВОДІЯ. ПРОФЕСІЙНА 

НАДІЙНІСТЬ 

Предмет “Автомобільна підготовка”, його зміст та мета. Порядок 

вивчення автомобільної підготовки в Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ. 

Психофізіологічні особливості професійної діяльності водія. 

Індивідуальні психофізіологічні якості водія: відчуття і сприймання, сенсорні і 

розумові навички в оцінці і прогнозуванні дорожньо-транспортних пригод і 

ситуацій. 

Оцінка часу, відстані і швидкості руху. Час реакції водія. Поняття про 

складну і просту реакцію. Фактори, від яких залежить реакція. Загальна 

характеристика чутливості: зорової, слухової, вестибулярної. Стресовий стан. 

Засоби його попередження. Спосіб самоконтролю і регулювання 

психофізіологічного стану. 

Професійна надійність водія. Психофізіологічні якості водія: 

підготовленість, моральна стійкість, працездатність. Вплив майстерності, 

освіти, стажу роботи і віку на надійність водія. Вимоги до робочого місця водія, 

мікроклімат кабіни. Вплив втоми, алкоголю, наркотиків та медичних препаратів 

на надійність водія. 

Етика поведінки водія. Повага до закона, оточуючих, добропорядність у 

виконанні вимог Правил дорожнього руху. Особлива увага водія до дітей, 

людей похилого віку, інвалідів, інших учасників дорожнього руху. 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 
висвітлення загальних вимог до суб’єктів-учасників дорожнього руху і 

визначення як основного суб’єкту учасника дорожнього руху – водія. Знання 

основних вимог, що висуваються до водіїв як основного суб’єкту учасників 

дорожнього руху дозволить працівнику міліції професійно виконувати 

покладені на нього обов’язки щодо дотримання правил дорожнього руху та 

виконання його учасниками своїх суб’єктивних прав та обов’язків. 

Ключові поняття: "сприймання", "прогнозування", "реакція", 

"чутливість", "самоконтроль", "стійкість", "працездатність", "надійність". 

 

ТЕМА 2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

Основні положення Закону України “Про дорожній рух”. Правила 

дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за мету створення 

безпечних умов для його учасників. 

Структура, загальні положення Правил дорожнього руху. 

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, 

інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.  

Окремі питання дорожнього руху, що потребують узгодження з 

Державтоінспекцією. 
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Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху, їх 

значення. 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: правила 

дорожнього руху є елементом механізму правового регулювання дорожнього 

руху як явища соціальної системи. Відповідне знання елементів правового 

регулювання, що здійснюється державою дозволить дотримуватися в діяльності 

загально-правових принципів законності та верховенства права. 

Ключові поняття: "автобус", "автомагістраль", "автомобільна дорога, 

вулиця", "безпечна дистанція", "безпечний інтервал", "безпечна швидкість", 

"буксирування", "вантажний автомобіль", "велосипед", "велосипедна доріжка", 

"видимість у напрямку руху", "вимушена зупинка", "випередження", "власник 

транспортного засобу", "водій", "гальмовий шлях", "головна дорога", "дати 

дорогу", "дозволена максимальна маса", "дорожньо-транспортна пригода", 

"перехрестя", "пішохід", "пішохідний перехід", "регулювальник", "рейковий 

транспортний засіб". 

ТЕМА № 3. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВОДІЇВ МЕХАНІЧНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

Документи водіїв механічних транспортних засобів. Обов’язки водіїв 

транспортних засобів перед виїздом на лінію та в дорозі. Роботи, що 

виконуються під час щоденного технічного обслуговування перед виїздом, а 

також після заїзду в гараж чи на місце стоянки. 

Обставини, при яких водієві забороняється керувати і передавати іншим 

особам керування транспортними засобами. Навчальна їзда. Вимоги до учня, 

особи, що навчає керуванню автомобіля. 

Обов'язки водіїв, причетних до дорожньо-транспортної пригоди. Права 

власників транспортних засобів та водіїв. 

Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами. Права і обов'язки 

водіїв транспортних засобів, які виконують невідкладне службове завдання та 

рухаються з увімкнутими проблисковими маяками і спеціальним звуковим 

сигналом. 

Обов'язки інших водіїв щодо забезпечення безпеки руху транспортних 

засобів оперативних, а також дорожньо-експлуатаційних служб. 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

визначення в правовому полі обов’язків і прав громадян механічних 

транспортних засобів (учасників дорожнього руху) в межах взаємодії громадян 

з працівниками органів внутрішніх справ. 

Ключові слова: "посвідчення водія", "тимчасовий реєстраційний талон", 

"страховий поліс", "навчальна їзда", "спеціальні сигнали", "права водіїв", 

"обов’язки водіїв причетних до ДТП". 

 

ТЕМА № 4. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПІШОХОДІВ, ПАСАЖИРІВ ВИМОГИ 

ДО ВОДІЇВ МОПЕДІВ І ВЕЛОСИПЕДІВ, ОСІБ, ЯКІ КЕРУЮТЬ 

ГУЖОВИМ ТРАНСПОРТОМ, ПОГОНИЧІВ ТВАРИН 
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Обов’язки пішоходів щодо забезпечення безпеки руху та особистої 

безпеки. Рух організованих груп людей по дорогах. Поводження в місцях 

зупинки транспортних засобів. Пішоходам забороняється. Обов’язки пішоходів, 

причетних до ДТП. Права пішоходів. 

Обов’язки пасажирів щодо забезпечення особистої безпеки. Правила 

поведінки, в тому числі при ДТП. Права пасажирів. Віковий ценз і вимоги до 

водіїв мопедів і велосипедів. Технічний стан і обладнання цих транспортних 

засобів. 

Розміщення мопедів і велосипедів під час руху по проїзній частині. 

Правила користування велосипедною доріжкою. Заборони, встановлені 

Правилами дорожнього руху, для водіїв мопедів та велосипедів. 

Вимоги до водіїв гужового транспорту та погоничів тварин. Забезпечення 

безпеки руху гужового транспорту та прогону тварин. Заборони, встановлені 

Правилами дорожнього руху, для осіб, які керують гужовим транспортом, і 

погоничів тварин. 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

особливості законодавчого та інформаційного забезпечення громадян щодо їх 

обов’язків в межах законодавства України як пішоходів, пасажирів, водіїв 

мопедів і велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, погоничів 

тварин. 

Ключові слова: "пішоходи", "пасажир", "безпека", "мопед", "велосипед", 

"технічний стан", "гужовий транспорт", "погоничі тварин".  
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4. Структура навчальної дисципліни 
№

 т
ем

и
 

Назви розділів і тем 

В
сь

о
го

 г
о
д

и
н

 Кількість годин  

за видами занять 

С
ам

о
ст

.р
. 
/ 

ін
д

и
в
.р

 Використання  

ТЗН та інших 

дидактичних 

засобів 

Взаємозв'язок  

з іншими  

дисциплінами 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ій

 

С
ем

ін
ар

ів
 

П
р
ак

ти
ч

н
и

х
 

1 
Основи психофізіології праці водія. 

професійна надійність. 

25 10 2 2 2 15 Наглядні та 

медичні матеріали 

Долікарська 

допомога 

2 
Загальні положення правил дорожнього руху 21 6 2 4 4 15 Наглядні та 

медичні матеріали 

Долікарська 

допомога 

3 
Обов'язки і права водіїв механічних 

транспортних засобів 

21 6 2 2 2 15 Наглядні та 

медичні матеріали 
БЖД 

4 

Обов'язки і права пішоходів, пасажирів 

вимоги до водіїв мопедів і велосипедів, 

осіб, які керують гужовим транспортом, 

погоничів тварин 

21 6 2 2 2 15 

Наглядні та 

медичні матеріали 
БЖД 

 Модульний контроль  2 2       

 Усього за модуль  90 30 8 10 10 60   

 Усього за семестр 90 30 8 10 10 60   

 Форма підсумкового контролю залік   
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6. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. Основи психофізіології праці водія. професійна надійність 

ТЕМА 2. Загальні положення правил дорожнього руху 

ТЕМА 3. Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів 

ТЕМА 4. Обов'язки і права пішоходів, пасажирів вимоги до водіїв 

мопедів і велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, погоничів 

тварин. 

 

7. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Основи психофізіології праці водія. професійна надійність  
1. Предмет “Автомобільна підготовка”, його зміст та мета. Порядок 

вивчення автомобільної підготовки в Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ. 

2. Психофізіологічні особливості професійної діяльності водія.  

3. Оцінка часу, відстані і швидкості руху. Час реакції водія. Поняття про 

складну і просту реакцію.  

4. Професійна надійність водія.. Вимоги до робочого місця водія, 

мікроклімат кабіни. Вплив втоми, алкоголю, наркотиків та медичних 

препаратів на надійність водія. 

5. Етика поведінки водія.  
Рекомендована література до Теми 1: (2.2; 2.6; 3.5; 3.6;  3.7; 3.9; 3.10; 

3.17;3.19; 4.1;5.2) 

 

ТЕМА 2. Загальні положення правил дорожнього руху 

1. Основні положення Закону України “Про дорожній рух”. Правила 

дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за мету створення 

безпечних умов для його учасників. 

2. Структура, загальні положення Правил дорожнього руху. 

3. Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність 

обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього 

руху.  

4. Окремі питання дорожнього руху, що потребують узгодження з 

Державтоінспекцією. 

5. Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху, їх 

значення. 

Рекомендована література до Теми 2: (1.2.5;2.3; 2.7; 3.4; 3.8; 3.15; 4.2;) 

 

ТЕМА 3. Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів 
1. Документи водіїв механічних транспортних засобів.  

2. Обов’язки водіїв транспортних засобів перед виїздом на лінію та в 

дорозі.  



 

 

 

18 

 

3. Обставини, при яких водієві забороняється керувати і передавати 

іншим особам керування транспортними засобами.  

4. Навчальна їзда. Вимоги до учня, особи, що навчає керуванню 

автомобіля. 

5. Обов'язки водіїв, причетних до дорожньо-транспортної пригоди. Права 

власників транспортних засобів та водіїв. 

6. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами. Права і обов'язки 

водіїв транспортних засобів, які виконують невідкладне службове завдання та 

рухаються з увімкнутими проблисковими маяками і спеціальним звуковим 

сигналом. 

7. Обов'язки інших водіїв щодо забезпечення безпеки руху транспортних 

засобів оперативних, а також дорожньо-експлуатаційних служб. 

Рекомендована література до Теми 3: (2.2; 2.6; 3.5; 3.6;  3.7; 3.9; 3.10; 

3.17;3.19; 4.1;5.2) 

 

ТЕМА 4. Обов'язки і права пішоходів, пасажирів вимоги до водіїв 

мопедів і велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, погоничів 

тварин. 

1. Обов’язки пішоходів щодо забезпечення безпеки руху та особистої 

безпеки.  

2. Пішоходам забороняється. Обов’язки пішоходів, причетних до ДТП. 

Права пішоходів. 

3. Обов’язки пасажирів щодо забезпечення особистої безпеки. Права 

пасажирів. 

Рекомендована література до Теми 4: (1.2.5;2.3; 2.7; 3.4; 3.8; 3.15; 4.2;) 

 

8. Індивідуальні завдання 

Тема 1. Індивідуальні психофізіологічні якості водія: відчуття і 

сприймання, сенсорні і розумові навички в оцінці і прогнозуванні дорожньо-

транспортних пригод і ситуацій. 

 

Тема 2. Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність 

обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього 

руху.  

 

Тема 3. Роботи, що виконуються під час щоденного технічного 

обслуговування перед виїздом, а також після заїзду в гараж чи на місце 

стоянки. 

 

Тема 4. Рух організованих груп людей по дорогах. Поводження в місцях 

зупинки транспортних засобів. 

Технічний стан і обладнання мопедів і велосипедів. 

Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів, 

гужового транспорту і прогону тварин 



 

 

 

19 

 

 

 

9. Методи контролю 

 -  поточний контроль; 

 -  модульний контроль ;  

 -  підсумковий контроль (залік). 
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10. Схеми нарахування балів 

Схема нарахування балів за різними формами контролю для дисциплін, з 

яких навчальним планом передбачено один модульний контроль протягом 

семестру за денною формою навчання 

 

МОДУЛЬ (М) 

З
А

Л
ІК

 (
З

) 

Поточний контроль 

(ПК) 
Модульний контроль 

(МК) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 

Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100 

Підсумкова оцінка у випадку складання заліку (П)=ПК+Е≤100 
≤

40 

 

 

11. Шкала оцінювання: 100-бальна, національна та ECTS 
Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

О

цінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

 

для заліку 

90-100 А Відмінно  

 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 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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12. Рекомендована література 

 

1. Основна: 

1.  Конституція України ; 

2.  Закон України “Про поліцію”, К., 2015 р.  

3. Указ Президента України “Про заходи щодо зміцнення правопорядку, 

охорони прав та свобод громадян” від 18 лютого 2002 року № 143. 

2. Допоміжна: 

1. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху” від 24.09.08 р. 

2. Закон України “Про дорожній рух” від  30.06.1993 р. 

3. Правила дорожнього руху /Затверджені постановою КМ України 

від 10 жовтня 2001 року № 1306. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.93 р. № 141 

"Правила проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, 

мототранспорту та причепів” зі змінами та доповненнями. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.93 р № 394 

“Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до 

керування транспортними засобами” зі змінами та доповненнями. 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р. № 1388 “Про 

затвердження Правил реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також 

самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх 

типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок” 

7. Конвенция о дорожном движении. Конвенция о дорожных знаках и 

сигналах. – М., Транспорт, 1971. 

8. ДСТУ 4100-02 Знаки дорожні. 

9. ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. 

10.  Наказ МВС України № 45-92р. “Про заходи по удосконаленню 

діяльності дорожньо-патрульної служби ДАІ МВС України”. 

11.  СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. 

12. Афанасьев Н.М. и др. Конструктивная безопасность автомобиля: 

Учеб. пособ. для студ. вузов. – М.: Машиностроение, 2012. – 212 с. 

13. Ильин Н.М. и др. Электрооборудование автомобилей. – М.: 

Транспорт, 2009. 

14. Кленников В.М., Ильин Н.М., Буралев Ю.В. Автомобиль категории 

“В”: Учебник водителя. – М.: Транспорт, 1980. 

15. Коментарі до Правил дорожнього руху. / Авт. З.Д. Дерех, 

Ю.Є. Заворицький, Б.Л. Раціборинський. – Вінниця: ДТП, 1994. 

16. Основи керування автомобілем і безпека руху: Підручник. / 

В.О. Безсмертний та ін. – К., Вища школа, 1996. 

17. Справочник автолюбителя. / Под общ. ред. Н.Е. Основенко – К., 

Техника. 1990. 

18. Фучаджи К.С. Автомобиль ЗАЗ-1102 “Таврия”. – М., 1994. 
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19. Періодичні видання: журнали “Сигнал”, “Автоцентр”, “За рулем” та 

ін. 

20. Экспресс курс по правилам дорожного движения: / З.Д. Дерех, Ю.Е. 

Заворицкий. – К.: Арий, 2008. – 224 с. 

21. Основы автотранспортного права: Учебн. Пособ. / А.А. Тимовский, 

В.Б. Нестеренко. – К.: Арий, 2008. – 272 с. 

 

13. Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. http://www.mon.gov. - Офіційний сайт Міністерства освіти та науки України 

2. http://www.osvita.com - Єдине освітнє інформаційне вікно України 

3. http://www.eu-edu.org - Європейський освітній портал 

4. http://www.osvita.org.ua - Освітній портал 

 

 

 


