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Метою вивчення навчальної дисципліни «Автопідготовка» є:  

 

навчальна - опанування  основних положень Правил дорожнього руху. 

розвиваюча - здібність прогнозувати розвиток дорожньої обстановки, 

швидко приймати правильні рішення 

виховна - формування активної позиції щодо почуття самодисципліни, 

особистої відповідальності за забезпечення безпеки дорожнього руху, 

прищеплювати поважливе ставлення до людей похилого віку, інвалідів та 

інших учасників дорожнього руху. 

 

Завдання: вивчення навчальної дисципліни «Автопідготовка» є 

формування у майбутніх фахівців  необхідного в їхній подальшій професійній 

діяльності рівня знань та умінь для здатності точно та неухильно виконувати 

Правила дорожнього руху. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Автопідготовка». 

 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

1) на понятійному рівні: знання основних вимог, що висуваються до водіїв як 

основного суб’єкту учасників дорожнього руху щодо дотримання правил 

дорожнього руху та виконання його учасниками; 

2) на фундаментальному рівні: основи психофізіології праці водія, загальні 

положення правил дорожнього руху, регулювання дорожнього руху, 

експлуатаційні властивості автомобіля, дорожньо-транспортні пригоди та 

методи запобігання їм; 

3) на практично-творчому рівні: правила техніки користування органами 

керування автомобіля, початок руху, зміна його напрямку, рух через залізничні 

переїзди. 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: здібність прогнозувати розвиток дорожньої 

обстановки, швидко приймати правильні рішення; 

2) на алгоритмічному рівні: послідовність дій пов’язаних з запуском та 

зупинкою двигуна, огляд та оцінку дорожніх обставин перед початком руху, 

послідовність дій органами керування, переключення передач, повільне, 

термінове, переривчасте гальмування; 

3) на евристичному рівні: проводити огляд основних частин та механізмів 

транспортних засобів їх технічне обслуговування; 

4) на творчому рівні: практично застосовувати вимоги Правил дорожнього 

руху, впевнено діяти в складних дорожніх умовах не допускати дорожньо-

транспортних пригод. 
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ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХ 
  

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. 

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху, їх 

значення. 

 

ТЕМА 2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВОДІЇВ МЕХАНІЧНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПІШОХОДІВ, 

ПАСАЖИРІВ 

 

Обов’язки Документи 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. 

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

водіїв транспортних засобів.  

Обов’язки пішоходів щодо забезпечення безпеки руху та особистої 

безпеки. Рух організованих груп людей по дорогах. Обов’язки пішоходів, 

причетних до ДТП. Права пішоходів. 

Обов’язки пасажирів щодо забезпечення особистої безпеки. Правила 

поведінки, в тому числі при ДТП. Права пасажирів.  

Розміщення мопедів і велосипедів під час руху по проїзній частині. 

Правила користування велосипедною доріжкою.  

Вимоги до водіїв гужового транспорту та погоничів тварин. Забезпечення 

безпеки руху гужового транспорту та прогону тварин.  

 

ТЕМА 3. РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. ДОРОЖНІ ЗНАКИ ТА 

ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА, ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Актуальна необхідність регулювання дорожнього руху. Засоби 

регулювання дорожнього руху. Дорожні знаки та їх значення в загальній 

системі регулювання дорожнього руху, їх класифікація. Вимоги стандартів 

щодо установлення дорожніх знаків. 
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Значення дорожньої розмітки  для регулювання руху, її види. Дорожнє 

обладнання як засіб регулювання дорожнього руху, його види, способи 

застосування.  

Світлофори для регулювання руху транспортних засобів, їх види, 

значення сигналів. Світлофорне регулювання руху пішоходів. 

Дії учасників дорожнього руху по виконанню сигналів світлофорів, 

регулювальників. 

Попереджувальні знаки їх призначення. Загальні ознаки.  

Знаки пріоритету. Призначення та назва кожного знака.  

Заборонні знаки. Призначення, загальні ознаки заборонних знаків.  

Наказові знаки. Загальні ознаки, призначення. Назва кожного знака, 

місце встановлення, зона дії, вимоги і винятки.  

Наслідки порушення вимог наказових знаків. 

Інформаційно-вказівні знаки. Призначення, загальні ознаки. Назва 

кожного знака, призначення та застосування, зона дії. Можливі наслідки 

невиконання вимог інформаційно-вказівних знаків. 

 Знаки сервісу. Призначення. Загальні ознаки. Назва кожного знака, місце 

встановлення. Таблички, що застосовуються із знаками сервісу.  

Таблички до дорожніх знаків. Призначення. Назва та застосування 

кожного знака. 

Дорожня розмітка, її значення в загальній системі організації дорожнього 

руху. Класифікація розмітки. 

Горизонтальна та вертикальна розмітка, її призначення. Колір і умови 

застосування кожного виду розмітки. Заборони та обмеження, які вводяться 

горизонтальною розміткою. Сумісне застосування розмітки з дорожніми 

знаками. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки. 

 

ТЕМА 4. ДОРОЖНІ УМОВИ, ЇХ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ                                 

РУХУ. ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ ТА МЕТОДИ 

ЗАПОБІГАННЯ ЇМ 

 

Класифікація автомобільних доріг. Основні елементи автомобільних 

доріг та їх характеристика. Основа і покриття. Проїзна частина і узбіччя. 

Розділювальні смуги. Криві в плані та профілі. Перехрещення доріг на одному і 

на різних рівнях. Види перехресть. Дороги в населених пунктах, поза 

населеними пунктами, сільські дороги. Автомагістралі. Особливості доріг у 

гірській місцевості. 

Небезпечні ділянки автомобільних доріг.Користування дорогами в 

осінньо-зимовий період. Рух на льодових переправах. Вплив дорожніх умов на 

безпеку дорожнього руху. 

Поняття про дорожньо-транспортні пригоди, їх класифікація. 

Основні причини ДТП і засоби їх попередження. 

Спостереження та аналіз дорожньої ситуації, прогнозування розвитку 

подій. 

Керування автомобілем в складних дорожніх умовах. 
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ТЕМА 5. ПОЧАТОК РУХУ, ЗМІНА ЙОГО НАПРЯМКУ. ШВИДКІСТЬ 

РУХУ, ДИСТАНЦІЯ, ІНТЕРВАЛ, ЗУСТРІЧНИЙ РОЗ’ЇЗД. ОБГІН 
 

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів 

світловими покажчиками або рукою. Випадки, коли дозволяється подавати 

звукові сигнали і сигнали світлом фар. 

Випадки, коли обов'язкове увімкнення аварійної світлової сигналізації. 

Порядок застосування знаку аварійної зупинки. Небезпечні наслідки 

порушення правил подавання попереджувальних сигналів. 

Обов'язки водіїв перед початком руху, виконанням маневрів. Початок 

руху, зміна напрямку руху. Правила виконання розвороту, використання смуг 

гальмування та розгону. Порядок руху заднім ходом. 

Розташування транспортних засобів на проїзній частині. Умови та 

порядок руху нерейкових транспортних засобів по трамвайних коліях. 

Повороти на дорогу і рух на дорозі з реверсивним рухом. Рух 

транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках. 

Фактори й обставини, які впливають на вибір безпечної швидкості руху.  

Поняття про динамічні габарити автомобіля. Безпечні дистанція та 

інтервал між транспортними засобами, що рухаються. Зустрічний роз'їзд. 

Умови та порядок виконання обгону. Вимоги до водіїв, транспортні 

засоби яких рухаються з малою швидкістю, а обгін їх неможливий. Місця та 

умови, за яких обгін заборонено. 

Небезпечні наслідки порушення обмежень швидкості руху, недотримання 

безпечної дистанції та інтервалу, порушень правил обгону. 

 

ТЕМА 6. ПРОЇЗД ПЕРЕХРЕСТЬ, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ, 

ЗУПИНОК ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. РУХ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ 

ПЕРЕЇЗДИ 

 

Види перехресть. Дії водія при наближенні до перехресть і пішохідних 

переходів. Порядок і черговість проїзду нерегульованих перехресть 

рівнозначних, нерівнозначних доріг. Керування автомобілем під час руху через 

нерегульовані перехрестя.  

Порядок і черговість проїзду регульованих перехресть Керування 

автомобілем під час руху через регульовані перехрестя. Дії водія по виконанню 

вимог дорожніх знаків, сигналів світлофора та регулювальника. 

Види пішохідних переходів. Порядок руху через пішохідні переходи, повз 

зупинки маршрутного транспорту, місця великого скупчення пішоходів.  

Різновидності залізничних переїздів. Інформація, якою повинен 

керуватись водій при під’їзді до залізничного переїзду. Вимоги правил безпеки, 

особливості переїзду через залізничні переїзди, що охороняються і не 

охороняються. Випадки, коли рух через залізничний переїзд забороняється. 

Дії водія під час вимушеної зупинки на залізничному переїзді. 

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду залізничних переїздів 
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Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «автопідготовка» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС (90 годин). 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 
 

Поточний контроль 

(ПК) 

ЗАЛІК (З) Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

Індивідуальна 

робота 

≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 

Підсумкова оцінка (П) =ПК+З≤100 

Загальний рейтинг компетентності студента складається з рейтингів з навчальної 

роботи (аудиторна, самостійна, індивідуальна) та підсумкового контролю (залік). При цьому 

максимальний рейтинг з навчальної роботи становить 60, а підсумкового контролю – 40 

балів. Загальний рейтинг компетентності студента, таким чином, оцінюють за 100-бальною 

шкалою. Окремим студентам за активну участь у спортивно-масовій або науковій роботі, за 

рішенням кафедри, можна нараховувати, у межах 100 балів, додаткові бали, але не більше 20. 

Якщо студент не зміг отримати мінімальної кількості балів з навчальної роботи (30) або його 

загальний рейтинг компетентності склав менше 60 балів він вважається таким, що має 

академічну заборгованість. Рейтинг з навчальної роботи студента складається з аудиторної, 

самостійної та індивідуальної роботи. 

Оцінювання компетентності з аудиторної та самостійної роботи студента складається 

з оцінювання рівня теоретичних знань або практичних умінь,  яке проводять у рамках 

рубіжного контролю з кожної теми, визначеної  тематичним планом для відповідного 

періоду навчання (семестр, навчальний рік). Оцінювання за окремою темою (завданням) 

проводять за наступною шкалою: «відмінно» - 5 балів, «добре» - 4 бали, «задовільно» - 3 

бали, «незадовільно» - 2 бали.  

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні діючих нормативних документів, 
теорії та правозастосовної практики. 
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4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні діючих нормативних документів, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

Визначається середня оцінка за формулою. 

∑/N =  

N – кількість занять з дисципліни в семестрі 

∑– сума оцінок за всі заняття  (від 1 до 5) 

  – середня оцінка  

 

  

(середня оцінка) 

АР  

(кількість балів) 

5.0 – 4.5 30-25 

4.4 – 4.0 24-20 

3.9 – 3.5 19-15 

3.4 – 3.0 14-10 

< 3,0 < 10 

 

Рейтинг компетентності з навчальної роботи студента визначають у кожному семестрі 

у такому порядку: - розраховують середній бал за семестр – суму рубіжних оцінок за всіма 

темами ділять на кількість тем (з округленням результату до десятих). 

У разі якщо рейтинг компетентності з навчальної роботи становить менше 30 балів, 

студент не допускається до підсумкового контролю, як такий, що має академічну 

заборгованість.  

Індивідуальна робота полягає: у регулярному відвідуванні спортивних секцій – 1-15 

балів.  

Для навчальної дисципліни «Автопідготовка» засобами діагностики знань 

(успішності навчання) виступають: 

- тестові завдання (обов’язки та права водіїв механічних транспортних 
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засобів, регулювання дорожнього руху, дорожні знаки та їх характеристика, 

дорожня розмітка, швидкість руху, дистанція, інтервал, зустрічний роз’їзд, 

обгін, проїзд перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів, 

проїзд перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів, рух 

через залізничні переїзди; 

- практичне навчання водінню автомобіля. 
 

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 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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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

                                Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___.2019 р. 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

АВТОМОБІЛЬНА ПІДГОТОВКА 

 
Освітній ступінь   перший (бакалаврський)     Спеціальність  262 «Правоохоронна діяльність» 

на 2019/2020 навчальний рік 

Форма навчання  ДЕННА              Обсяг   3 кредити ЄКТС ( 90 годин). 

 

Факультет  юридичний  Курс  2    Групи      Б-ПД-831-835; Б-ПД-921 

№
 т

ем
и

 з
гі

д
н

о
 

з 
Р

П
Н

Д
 

Назва теми 

(згідно з РПНД) 
З

аг
ал

ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

го
д

и
н

 Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Загальні положення Правил дорожнього 

руху. 
14 4 2  2 10 

2 

Обов’язки і права водіїв механічних 

транспортних засобів. Обов’язки і права 

пішоходів, пасажирів. 

18 8   8 10 

3 

Регулювання дорожнього руху. Дорожні 

знаки та їх характеристика. Дорожня 

розмітка, її характеристика. 

16 6   6 10 

4 

Дорожні умови, їх вплив на безпеку 

руху. Дорожньо-транспортні пригоди та 

заходи запобігання їм. 

14 4   4 10 

5 

Початок руху, зміна його напрямку. 

Швидкість руху, дистанція, інтервал, 

зустрічний роз’їзд. Обгін 

14 4   4 10 

6 

Проїзд перехресть, пішохідних 

переходів і зупинок транспортних 

засобів. Рух через залізничні переїзди. 

14 4   4 10 

 Разом за семестр 90 30 2  28 60 

 Форма підсумкового контролю Залік 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

АВТОМОБІЛЬНА ПІДГОТОВКА 

 
Освітній ступінь   перший (бакалаврський)     Спеціальність  262 «Правоохоронна діяльність» 
 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

- Конституція України; 

- закони: 

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

України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху ” від 24.09.2008. 

2 Закон України  “Про дорожній рух ” від  30.06.1993. 

- підзаконні акти: 

 1. Правила дорожнього руху./ Затверджені постановою КМ України від 

10 жовтня 2001 року № 1306. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 141 "Правила 

проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, 

мототранспорту та причепів ” зі змінами та доповненнями. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 394 

“Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до 

керування транспортними засобами ” зі змінами та доповненнями. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 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”. 

5 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 № 1029 “Про 

внесення змін до Правил дорожнього руху”.  

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 “Про внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України. 

7. ДСТУ 4100-02 Знаки дорожні. 

8. ДСТУ 2587-94  Розмітка дорожня. 

- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного): 

1. Постанова пленуму верховного суду України від 23.12.2005 N 14 Про 

практику застосування судами України законодавства у справах про деякі 

злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також 

про адміністративні правопорушення на транспорті (Із змінами, внесеними 

згідно з Постановою Верховного Суду N 18 ( v0018700-08 ) від 19.12.20082. 
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Підручники: 

1. Правила дорожнього руху України, 2017. 

2. Коментарі до Правил дорожнього руху. / Дерех З.Д., 

Заворицький Ю.Є., Раціборинський Б.Л. 

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

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

4. Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів: Навч. Посібник. К.: 

Арістей, 2005. – 280с. 

5. Кисликов В.Ф.. Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: 

Підручник. – К.: Либідь, 2000 – 400с. 
 

Інтернет-ресурси: 

1. www.zakon.nau.ua 

2. www.asko.kiev.ua 

3. www.atm.vntu.edu.ua 

4. www.vaap.org.ua 

5. www.balance.ua 

6. www.dtt.com.ua 
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