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ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХ 
 

Практичне заняття № 1 –2 год. 
План 

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

2. Структуру, загальні положення Правил дорожнього руху. Порядок введення 

обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших 

нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху. 

3. Окремі питання дорожнього руху, що потребують узгодження з 

Державтоінспекцією. Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього 

руху, їх значення. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): орієнтуватись в системі нормативно-

правових актів, що регламентрують дорожній рух в Україні, а також в структурі 

загальних положень Правил дорожнього руху України. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 1:  
Підготувати реферати на тему:  

1. Індивідуальні психофізіологічні якості водія. 

2. Вплив втоми, алкоголю, наркотиків та медичних препаратів на 

надійність водія. 

3. Основні положення Закону України “Про дорожній рух”. 

4. Документи водіїв механічних транспортних засобів. 

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

6. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
1. Підготувати мультимедійну презентацію про основні положення Закону 
України “Про дорожній Рух”. 

 

ТЕМА 2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВОДІЇВ МЕХАНІЧНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПІШОХОДІВ, 

ПАСАЖИРІВ 

 
Практичне заняття № 2-5 – 8 год. 

План 

1. Документи водіїв механічних транспортних засобів. Обов’язки водіїв 

транспортних засобів перед виїздом на лінію та в дорозі. 

2. Обставини, при яких водієві забороняється керувати і передавати іншим 

особам керування транспортними засобами. Навчальна їзда. 

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

власників транспортних засобів та водіїв. 
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4. 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. 

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

Рух організованих груп людей по дорогах.  

6. Розміщення мопедів і велосипедів під час руху по проїзній частині. 

7. Вимоги до водіїв гужового транспорту та погоничів тварин.  
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою): - точно й неухильно виконувати вимоги 
Правил дорожнього руху при проведенні практичного навчання водінню 
автомобіля, що дозволить зробити цей процес безпечним як для тих, хто 
навчається і навчає, так і для інших учасників дорожнього руху; - точно й 
неухильно виконувати вимоги Правил дорожнього руху щодо обов’язків 
пішоходів, пасажирів, водіїв мопедів і велосипедів, осіб, які керують гужовим 
транспортом, погоничів тварин. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 2:  
Підготувати реферати на тему: 

1. Рух організованих груп людей по дорогах. 

2. Засоби регулювання дорожнього руху. 

3. Світлофори для регулювання руху транспортних засобів, їх види, 

значення сигналів. Світлофорне регулювання руху пішоходів. 

4. Види та значення сигналів регулювальника. 

5. Види дорожніх знаків.  

6. Призначення дорожніх знаків. 

7. Особливості використання дорожніх знаків. 

8. Небезпечні ділянки автомобільних доріг. 

9. Користування дорогами в осінньо-зимовий період. 

10. Вплив дорожніх умов на безпеку дорожнього руху. 

11. Основні причини ДТП і засоби їх попередження. 

12. Керування автомобілем в складних дорожніх умовах. 

13. . Основні органи керування, їх розміщення. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
1. Підготувати мультимедійну презентацію про порушення обов'язків та прав 
 водіїв механічних транспортних засобів. 
2. Підготувати мультимедійну презентацію про порушення руху організованих 
груп людей по дорогах, поводження в місцях зупинки транспортних засобів шо 
стали причинами ДТП. 
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ТЕМА 3. РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. ДОРОЖНІ ЗНАКИ ТА 

ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА, ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Практичне заняття № 6-8 – 6 год. 
План 

1. Актуальна необхідність регулювання дорожнього руху. Засоби регулювання 

дорожнього руху. Дорожні знаки та їх значення в загальній системі 

регулювання дорожнього руху, їх класифікація. 

2. Значення дорожньої розмітки  для регулювання руху, її види. Дорожнє 

обладнання. 

3. Світлофори для регулювання руху транспортних засобів, їх види, значення 

сигналів. Світлофорне регулювання руху пішоходів. 

4. Види та значення сигналів регулювальника. 

5. Дії учасників дорожнього руху по виконанню сигналів світлофорів, 

регулювальників. 

6. Види дорожніх знаків. 

7. Характеристика дорожніх знаків. 

8. Класифікація дорожніх знаків. 

9. Дорожня розмітка, її значення в загальній системі організації дорожнього 

руху. Класифікація розмітки. 

10. Горизонтальна 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. 

11. Вертикальна розмітка. Призначення вертикальної розмітки. Колір і умови 

застосування кожного виду розмітки. Дії водіїв відповідно до вимог 

вертикальної розмітки. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): - виконувати вимоги щодо регулювання 

дорожнього руху згідно правил дорожнього руху; - виконувати вимоги 

дорожніх знаків; - вільно користуватись набутими знаннями в повсякденній 

діяльності щодо дорожньої розмітки та її характеристики. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 3:  
Підготувати реферати на тему:  

1. Техніка обертання рульового колеса. 

2. Прийоми користування гальмівною системою. 

3. Види і призначення попереджувальних сигналів. 

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

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

руху. 

6. Поняття про динамічні габарити автомобіля. 

7. Безпечні дистанція та інтервал між транспортними засобами. 
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8. Умови та порядок виконання обгону. 

9. Дорожня розмітка, її значення. 

10. Горизонтальна розмітка, її призначення. 

11. Вертикальна розмітка, та її призначення. 

12. Конструктивна безпека автомобіля: активна, пасивна, після аварійна і 

екологічна безпека автомобіля. 

13. Сили, що діють на автомобіль під час руху 

14. Класифікація автомобільних доріг 

15. Підготувати стенд зі зразками дорожньої розмітки.  

16. Підготувати стенд зі зразками дорожніх знаків. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  
1. Підготувати макет світлофора для регулювання руху транспортних засобів. 
2. Підготувати стенд зі зразками дорожніх знаків. 
3. Підготувати стенд зі зразками дорожньої розмітки. 
 

ТЕМА 4. ДОРОЖНІ УМОВИ, ЇХ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ РУХУ. 

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ ТА МЕТОДИ  

ЗАПОБІГАННЯ ЇМ 
 

Практичне заняття № 9, 10 – 4 год. 
План 

1. Класифікація автомобільних доріг. Перехрещення доріг на одному і на різних 

рівнях. Види перехресть. Дороги в населених пунктах, поза населеними 

пунктами, сільські дороги. Автомагістралі. 

2. Небезпечні ділянки автомобільних доріг. 

3. Користування дорогами в осінньо-зимовий період. Рух на льодових 

переправах. Вплив дорожніх умов на безпеку дорожнього руху. 

4. Поняття про дорожньо-транспортні пригоди, їх класифікація. 

5. Основні причини ДТП і засоби їх попередження. 

6. Спостереження та аналіз дорожньої ситуації, прогнозування розвитку подій. 

7. Керування автомобілем в складних дорожніх умовах.\ 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): - користування дорогами в осінньо-зимовий 

період, рухатись на льодових переправах, гірських дорогах; - робити 

спостереження та аналіз дорожньої ситуації, прогнозувати розвиток подій. 

Керувати автомобілем в складних дорожніх умовах. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 4:  
Підготувати реферати на тему:  

1. Які види ТО бувають. 

2. Вимоги щодо позначення розпізнавальними знаками ТЗ. 

3. Які світлові пристрої повинні бути ввімкнені на ТЗ, що рухається в 

темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. 
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4. Що таке великоваговий вантаж. 

5.  Намалюйте знак довгомірного ТЗ. 

6.  Загальна будова автомобіля. 

7. Які умови повинні бути для перевезення пасажирів у ТЗ? 

8. Як повинен бути обладнаний вантажний автомобіль для перевезення 

пасажирів в кузові. 

9. Чи дозволяється перевозити пасажирів та вантаж в кузові вантажного 

ТЗ. 

10. За якими правилами здійснюється перевезення небезпечних вантажів та 

не знешкодженої тари з під них. 

11. Намалюйте знак небезпеки, яким позначаються ТЗ. 

12. Порядок позначення та перевезення негабаритного вантажу. 

13. Особливості руху ТЗ у колонах. 

14. За яких умов дозволяється перевезення організованих груп дітей. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  
1. Підготувати мультимедійну презентацію про особливості доріг у гірській 

місцевості, користування дорогами в осінньо-зимовий період, рух на льодових 

переправах. Вплив дорожніх умов на безпеку дорожнього руху. 

2. Підготувати мультимедійну презентацію про місця та ділянки концентрації 

ДТП на дорогах державного значення України. 
 

ТЕМА 5. ПОЧАТОК РУХУ, ЗМІНА ЙОГО НАПРЯМКУ. 

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

ОБГІН 
 

Практичне заняття № 11, 12 – 4 год. 
План 

1. Види і призначення попереджувальних сигналів. 

2. Умови та порядок руху нерейкових транспортних засобів по трамвайних 

коліях. Керування автомобілем у транспортному потоці. 

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

засобів по тротуарах і пішохідних доріжках. 

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

Обмеження швидкості руху: для різних категорій транспортних засобів, різних 

умов руху. Умови, при яких обмеження швидкості руху транспортних засобів 

на окремих ділянках може бути збільшене. Заборони, пов'язані із швидкістю 

руху. 

5. Поняття про динамічні габарити автомобіля. Безпечні дистанція та інтервал 

між транспортними засобами, що рухаються. Рух за автомобілем-лідером. 

Керування автомобілем під час об'їзду нерухомих перешкод. Зустрічний роз'їзд. 

6. 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. 
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7. Небезпечні наслідки порушення обмежень швидкості руху, недотримання 

безпечної дистанції та інтервалу, порушень правил обгону. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): - розташовувати транспортний засіб на 

проїзній частині. Керувати автомобілем у транспортному потоці. Повороти на 

дорогу і рух на дорозі з реверсивним рухом. Рух транспортних засобів по 

тротуарах і пішохідних доріжках. Порядок застосування знаку аварійної 

зупинки; - порядок виконання обгону, виконувати маневр транспортних засобів 

які рухаються з малою швидкістю, а обгін їх неможливий. Керувати 

автомобілем під час об'їзду нерухомих перешкод. Виконувати зустрічний 

роз'їзд. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 5:  
Підготувати реферати на тему:  

1. Правила руху ТЗ у клонах. 

2. Умови, які забезпечують безпечне перевезення людей, вантажу та роль 

водія у їх виконанні. 

3. Які бувають способи буксирування. 

4. Чим повинен користуватися водій вантажного ТЗ або автобуса на 

гірських дорогах. 

5. Умови та правила перевезення дітей в ТЗ. 

6. Переваги пішоходів в житловій та пішохідній зонах. 

7. Що повинен зробити водій вантажного ТЗ перед поїздкою. 

8. Яку відстань між ТЗ повинна забезпечувати жорстке та гнучке 

зчеплення. 

9. Заборони, пов’язані з правилами проїзду в житловій та пішохідній 

зонах. 

10. Види номерних знаків. 

11. Намалюйте знак інформаційної таблиці небезпечного вантажу. 

12. В яких випадках буксирування ТЗ забороняється. 

13. Дії водія під час вимушеної зупинки на залізничному переїзді. 

14. Небезпечні наслідки порушення правил проїзду залізничних переїздів? 

15. Що таке великогабаритний вантаж. 

16. Намалюйте знак автопоїзда. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  
1. Підготувати мультимедійну презентацію що до небезпечних наслідків 

порушення правил початку руху і зміни напрямку руху, розташування 

транспортних засобів на проїзній частині. 

2. Підготувати мультимедійну презентацію що до небезпечних наслідків 

порушення обмежень швидкості руху, недотримання безпечної дистанції та 

інтервалу, порушень правил обгону. 
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ТЕМА 6. ПРОЇЗД ПЕРЕХРЕСТЬ, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ, 

ЗУПИНОК ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. РУХ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ 

ПЕРЕЇЗДИ 
 

Практичне заняття № 13, 14 – 4 год. 
План 

1. 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.  

2. 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. 

3. Види пішохідних переходів. Порядок руху через пішохідні переходи, повз 

зупинки маршрутного транспорту, місця великого скупчення пішоходів. 

Особливості поведінки дітей, їх нездатність до правильної оцінки дорожніх 

обставин, раптовість прийняття нелогічних рішень. Керування автомобілем в 

місцях можливого виходу на дорогу дітей (школи, дитячі майданчики тощо). 

4. Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть та пішохідних 

переходів. 

5. 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. 

6. Дії водія під час вимушеної зупинки на залізничному переїзді. 

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду залізничних переїздів 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): - виконувати проїзд нерегульованих та 

регульованих перехресть, при цьому крім визначення виду перехрестя, 

рівнозначне чи нерівнозначне, необхідно враховувати наявність пріоритету в 

русі деяких транспортних засобів, а також можливі помилки інших учасників 

дорожнього руху. 

При проїзді регульованих перехресть необхідно уважно та чітко діяти за 

сигналами світлофора чи регулювальника, дотримуватись правил проїзду 

перехресть. На всіх перехрестях, крім того, виконувати вимоги дорожніх знаків 

та дорожньої розмітки, правила маневрування та розташування транспортних 

засобів на дорозі; - безпечно проїжджати через залізничні переїзди, що 

залежить, в основному, від водіїв транспортних засобів, тому особливу увагу 

необхідно приділяти встановленим  Правилами дорожнього руху, заборонам 

щодо залізничних переїздів, тому, як гальмівний шлях состава може 

перевищувати один кілометр, машиніст, навіть виявивши перешкоду на 

переїзді, не в змозі уникнути зіткнення. 
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Індивідуальні завдання до Теми 6:  
Підготувати реферати на тему:  

1. Загальні правила виконання зупинки і стоянки та їх способи. 

2. Місця, в яких заборонені зупинка і стоянка. 

3. Види перехресть. Дії водія при наближенні до перехресть і пішохідних 

переходів. 

4. Порядок і черговість проїзду регульованих перехресть. 

5. Види пішохідних переходів. 

6. Різновидності залізничних переїздів? 

7. Інформація, якою повинен керуватись водій при під’їзді до 

залізничного переїзду. 

8. За яких умов перевезення пасажирів заборонено. 

9. Дії водія при вимушеної зупинці на автомагістралях та дорогах для 

автомобілів. 

10.  Умови використання протитуманних фар на ТЗ. 

11.  Що забороняється ТЗ під час руху по автомагістралям та дорогам для 

автомобілів. 

12. Випадки, коли рух через залізничний переїзд забороняється. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  
1. Підготувати мультимедійну презентацію що до порушень ПДР під час 

проїзду нерегульованих перехресть, рівнозначних, нерівнозначних доріг та 

пішохідних переходів. 

2. Підготувати мультимедійну презентацію що до порушень ПДР під час 

переїзду через залізничниі переїзди. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Індивідуальні психофізіологічні якості водія? 

2. Вплив втоми, алкоголю, наркотиків та медичних препаратів на 

надійність водія. 

3. Основні положення Закону України “Про дорожній рух”. 

4. Документи водіїв механічних транспортних засобів 

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

6. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами 

7. Рух організованих груп людей по дорогах 

8. Засоби регулювання дорожнього руху. 

9. Світлофори для регулювання руху транспортних засобів, їх види, 

значення сигналів. Світлофорне регулювання руху пішоходів. 

10. Види та значення сигналів регулювальника 

11. Види дорожніх знаків.  

12. Призначення дорожніх знаків. 

13. Особливості використання дорожніх знаків 

14. Дорожня розмітка, її значення 

15. Горизонтальна розмітка, її призначення 

16. Вертикальна розмітка, та її призначення ? 

17. Конструктивна безпека автомобіля: активна, пасивна, після аварійна і 

екологічна безпека автомобіля. 

18. Сили, що діють на автомобіль під час руху? 

19. Класифікація автомобільних доріг? 

20. Небезпечні ділянки автомобільних доріг? 

21. Користування дорогами в осінньо-зимовий період? 

22. Вплив дорожніх умов на безпеку дорожнього руху? 

23. Основні причини ДТП і засоби їх попередження? 

24. Керування автомобілем в складних дорожніх умовах? 

25. .Основні органи керування, їх розміщення 

26. Техніка обертання рульового колеса? 

27. Прийоми користування гальмівною системою? 

28. Види і призначення попереджувальних сигналів? 

29. Повороти на дорогу і рух на дорозі з реверсивним рухом? 

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

руху? 

31. Поняття про динамічні габарити автомобіля. 

32. Безпечні дистанція та інтервал між транспортними засобами? 

33. Умови та порядок виконання обгону? 

34. Загальні правила виконання зупинки і стоянки та їх способи? 

35. Місця, в яких заборонені зупинка і стоянка? 

36. Види перехресть. Дії водія при наближенні до перехресть і пішохідних 

переходів? 

37. Порядок і черговість проїзду регульованих перехресть? 

38. Види пішохідних переходів? 
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39. Різновидності залізничних переїздів? 

40. Інформація, якою повинен керуватись водій при під’їзді до 

залізничного переїзду? 

41. За яких умов перевезення пасажирів заборонено? 

42. Дії водія при вимушеної зупинці на автомагістралях та дорогах для 

автомобілів? 

43.  Умови використання протитуманних фар на ТЗ? 

44.  Що забороняється ТЗ під час руху по автомагістралям та дорогам для 

автомобілів? 

45.  Що таке великоваговий вантаж? 

46.  Намалюйте знак довгомірного ТЗ? 

47.  Загальна будова автомобіля? 

48. Які умови повинні бути для перевезення пасажирів у ТЗ? 

49. Як повинен бути обладнаний вантажний автомобіль для перевезення 

пасажирів в кузові? 

50. Чи дозволяється перевозити пасажирів та вантаж в кузові вантажного 

ТЗ? 

51. За якими правилами здійснюється перевезення небезпечних вантажів та 

не знешкодженої тари з під них? 

52. Намалюйте знак небезпеки, яким позначаються ТЗ? 

53. Порядок позначення та перевезення негабаритного вантажу? 

54. Особливості руху ТЗ у колонах? 

55. За яких умов дозволяється перевезення організованих груп дітей? 

56. Випадки, коли рух через залізничний переїзд забороняється? 

57. Що повинен зробити водій вантажного ТЗ перед поїздкою? 

58. Яку відстань між ТЗ повинна забезпечувати жорстке та гнучке 

зчеплення? 

59. Заборони, пов’язані з правилами проїзду в житловій та пішохідній 

зонах? 

60. Види номерних знаків? 

61. Що забороняється ТЗ під час руху по гірським дорогам та на крутих 

спусках? 

62. Намалюйте знак інформаційної таблиці небезпечного вантажу? 

63. Які бувають ТЗ за призначенням? 

64. В яких випадках забороняється перевезення пасажирів в 

буксированому ТЗ? 

65. В яких випадках буксирування ТЗ забороняється? 

66. Дії водія під час вимушеної зупинки на залізничному переїзді. 

67. Небезпечні наслідки порушення правил проїзду залізничних переїздів? 

68. Що таке великогабаритний вантаж? 

69. Намалюйте знак автопоїзда? 

70. Які види ТО бувають? 

71. Вимоги щодо позначення розпізнавальними знаками ТЗ? 

72. Які світлові пристрої повинні бути ввімкнені на ТЗ, що рухається в 

темну пору доби або в умовах недостатньої видимості? 
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73. Правила руху ТЗ у клонах? 

74. Умови, які забезпечують безпечне перевезення людей, вантажу та роль 

водія у їх виконанні? 

75. Які бувають способи буксирування? 

76. Чим повинен користуватися водій вантажного ТЗ або автобуса на 

гірських дорогах? 

77. Умови та правила перевезення дітей в ТЗ? 

78. Переваги пішоходів в житловій та пішохідній зонах? 


