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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Правила 

дорожнього руху та основи управління автомобілем» складена відповідно до 

освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня 

вищої освіти магістр за спеціальністю 014. Середня освіта (Трудове 

навчання, технології та креслення). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання безпеки 

дорожнього руху, основ керування автомобілем, удосконалення майстерності 

водія, надання першої долікарської допомоги особам, потерпілим у ДТП, а 

також питання основ автотранспортного права. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення поданого у програмі матеріалу 

ґрунтується на зв’язках з іншими навчальними дисциплінами: «технічне 

обслуговування автомобіля»; «діагностика автомобіля»; «автопрактикум». 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Правила дорожнього руху 

2. Органи керування автомобілем 

3. Безпека дорожнього руху 

4. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху 

5. Основи автотранспортного права 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Правила дорожнього 

руху та основи управління автомобілем» є формування знань з правил 

дорожнього руху та основ управління автомобілем. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Правила 

дорожнього руху та основи управління автомобілем» є розвиток у здобувачів 

знань, вмінь та навичок з основ управління автомобілем та подальше їх 

застосування на практиці при використанні автомобіля. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 



загальні:  

– готовність орієнтуватися у положеннях Закону України Про дорожній 

рух. Застосовувати вимоги Правил дорожнього руху для особистої та 

групової безпеки. 

– здатність використовувати знання прав та обов’язків учасників 

дорожнього руху у повсякденній та професійній діяльності.  Оцінювати 

ступінь небезпеки від транспортних засобів, позначених спеціальними 

розпізнавальними знаками. 

спеціальні:  

– готовність до дотримання вимог правил та безпеки дорожнього руху 

при експлуатації автомобілів; аналізувати причини дорожньо-транспортних 

пригод та порушень правил дорожнього руху, приймати заходи по їх 

запобіганню. 

– здатність забезпечити безпечне керування автомобілем в різних 

експлуатаційних та дорожніх умовах; надавати першу медичну допомогу 

потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах;  

На вивчення навчальної дисципліни відведено 240 годин / 8 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

 Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки і права 

учасників дорожнього руху 

Тема 1. Вступ. Цілі та задачі предмету. Загальні положення, терміни та 

визначення. 

Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху. 

Загальна структура Правил дорожнього руху. Терміни, визначені у Правилах 

дорожнього руху. Порядок уведення обмежень у дорожньому русі, 



відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам 

Правил дорожнього руху. 

Тема 2. Обов’язки і права водіїв транспортних засобів пішоходів і 

пасажирів.  

Обов'язки і права водіїв транспортних засобів. Обставини, за яких 

водієві забороняється керувати і передавати іншим особам керування 

транспортним засобом. Обов'язки і права водіїв транспортних засобів, що 

рухаються з увімкнутими проблисковими маячками та/або спеціальним 

звуковим сигналом, виконуючи невідкладне службове завдання. Обов'язки 

водіїв транспортних засобів щодо надання безперешкодного проїзду 

транспортним засобам оперативних та дорожньо-експлуатаційних служб. 

Обов'язки учасників дорожнього руху, причетних до дорожньо-

транспортної пригоди. Обов'язки, права та правила поведінки пішоходів і 

пасажирів. 

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують 

гужовим транспортом і погоничів тварин.  

Вікові обмеження та вимоги до водіїв мопедів, велосипедистів, осіб, які 

керують гужовим транспортом, і погоничів тварин. Технічний стан і 

обладнання зазначених транспортних засобів. Розміщення таких 

транспортних засобів на проїзній частині. Правила користування 

велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних 

засобів і тварин забороняється. 

Тема 4. Дорожні знаки та їх характеристика. 

Дорожні знаки, їх класифікація та значення в системі організації 

дорожнього руху, вимоги до встановлення. Попереджувальні знаки, їх 

призначення, вимоги до встановлення. Найменування кожного знаку, його 

значення та зона дії. Знаки, що повторюються, їх встановлення. Таблички до 

попереджувальних  знаків. Дії водія транспортного засобу, що наближається 

до небезпечної ділянки автомобільної дороги з встановленим 



попереджувальним знаком. Наслідки порушення вимог Правил дорожнього 

руху в частині його регулювання попереджувальним знаком. 

Знаки пріоритету, їх призначення. Найменування кожного знаку, його 

встановлення та зона дії. Дії водія транспортного засобу, який наближається 

до ділянки автомобільної дороги з встановленим знаком пріоритету. 

Наслідки порушення вимог Правил дорожнього руху в частині його 

регулювання знаком пріоритету. 

Заборонні знаки, їх призначення. Найменування кожного знаку, 

особливості його встановлення та зона дії. Таблички до заборонних знаків. 

Дії водія транспортного засобу, який наближається до ділянки автомобільної 

дороги з встановленим заборонним знаком. Наслідки порушення вимог 

Правил дорожнього руху в частині його регулювання заборонним знаком. 

Наказові знаки, їх призначення. Найменування кожного знаку, 

особливості його встановлення та зона дії. Таблички до наказових знаків. 

Наслідки порушення вимог Правил дорожнього руху в частині його 

регулювання наказовим знаком.  

Інформаційно-вказівні знаки, їх призначення. Найменування кожного 

знаку, його встановлення та зона дії. Таблички до інформаційно-вказівних 

знаків. Наслідки порушення вимог Правил дорожнього руху в частині його 

регулювання інформаційно-вказівним знаком. 

Знаки сервісу, їх призначення. Найменування кожного знаку, його 

встановлення. Таблички до знаків сервісу. 

Тема 5. Дорожні розмітка та обладнання.  

Дорожні розмітка та обладнання, їх значення в системі організації 

дорожнього руху. Класифікація дорожньої розмітки. Призначення 

горизонтальної дорожньої розмітки, її колір і правила нанесення. Написи та 

позначки на проїзній частині автомобільної дороги. Дії водія транспортного 

засобу відповідно до нанесеної розмітки. Призначення вертикальної 

дорожньої розмітки, її колір і правила нанесення. Дії водія транспортного 

засобу відповідно до нанесеної розмітки. 



Дорожнє обладнання як засіб регулювання дорожнього руху на 

небезпечних ділянках автомобільної дороги (огородження, світлове 

сигнальне обладнання, попереджувальні світлові круглі тумби тощо). 

Тема 6. Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів, 

сигналів регулювальника. 

Засоби регулювання дорожнього руху. Типи світлофорів, їх 

призначення. Світлофори, що мають сигнали біло-місячного кольору. 

Реверсивні світлофори. Світлофори, що регулюють рух пішоходів. 

Регулювання руху трамваїв та інших транспортних засобів, які рухаються по 

відокремленій смузі. Організація дорожнього руху за допомогою 

світлофорів. 

Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів регулювальника, 

їх значення. Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі 

звукових і світлових сигналів та сигналів за допомогою рук. Випадки 

обов'язкового увімкнення ближнього і дальнього світла фар або 

протитуманних фар, аварійної світлової сигналізації. Наслідки порушення 

вимог до подачі попереджувальних сигналів. 

Тема 7. Порядок руху, зупинка і стоянка транспортних засобів. 

Початок і зміна напрямку руху. Обов'язки водія транспортного засобу 

перед початком руху, здійснення будь-яких маневрів з поворотом і 

розворотом на перехресті та поза ним. Вимоги до використання смуг 

гальмування та розгону. Обов'язки водія у разі, коли траєкторії руху 

транспортних засобів перетинаються, а черговість руху не встановлена. 

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

порушення вимог Правил  дорожнього руху перед початком руху 

транспортного засобу і зміни його напрямку. 

Смуги для руху нерейкових транспортних засобів. Вимоги до 

розташування транспортного засобу на проїзній частині автомобільної 

дороги в межах і за межами населених пунктів, що має дві, три, чотири і 

більше смуг руху. Випадки, коли дозволяється рух транспортного засобу по 



трамвайній колії. Виїзд і рух по автомобільній дорозі, що має смугу для  

реверсивного руху. Наслідки порушення вимог до розташування 

транспортних засобів на проїзній частині автомобільної дороги. 

Швидкість руху транспортного засобу в житлових і пішохідних зонах, 

в межах і за межами населених пунктів, на автомагістралях, під час 

буксирування зазначеного засобу і причепа.  

Безпечні дистанція та інтервал. Вимоги до водія тихохідного і 

великовантажного транспортного засобу, в разі виникнення перешкоди або 

небезпеки для руху. Наслідки порушення вимог до швидкості руху, 

дотримання безпечних дистанції та інтервалу. 

Зустрічний роз'їзд та обгін. Випадки, коли обгін забороняється. 

Особливості виконання обгону в різних дорожніх ситуаціях. Наслідки 

порушення вимог до виконання зустрічного роз'їзду та обгону. 

Вимоги до зупинки і стоянки транспортного засобу. Випадки, коли 

водій може залишити транспортний засіб на зупинці або стоянці. Стоянка 

біля тротуару і на тротуарах. Місця, у яких заборонені зупинка і стоянка. 

Вимоги до водія у разі вимушеної зупинки і стоянки. Наслідки порушення 

правил зупинки і стоянки. 

Тема 8. Проїзд перехресть. 

Види перехресть. Вимоги до руху праворуч та ліворуч на перехресті. 

Випадки, коли забороняється виїжджати на перехрестя. Порядок і черговість 

проїзду регульованих перехресть. Вимоги до проїзду перехресть, де 

ввімкнені світлофори з додатковими секціями. Пріоритет сигналів світлофора 

і регулювальника, дорожні знаки. Вимоги до проїзду перехресть, створених 

рівнозначними і нерівнозначними автомобільними дорогами. Черговість 

проїзду, якщо головна автомобільна дорога змінює напрямок руху на 

перехресті. Проїзд перехресть у разі, коли водій транспортного засобу не 

може визначити головну автомобільну дорогу, а знаки пріоритету відсутні. 

Наслідки порушення вимог до проїзду перехресть. 



Тема 9. Проїзд переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів 

та залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів. 

Види пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних 

засобів і залізничних переїздів. Вимоги до проїзду пішохідних переходів, 

зупинок маршрутних транспортних засобів. Випадки, коли забороняється 

проїзд залізничних переїздів. Дії водія транспортного засобу під час 

вимушеної зупинки на залізничному переїзді. Переваги маршрутних 

транспортних засобів, які розпочинають рух від зупинок у межах населених 

пунктів та вимоги до їх водіїв.  

Вимоги до користування смугами на автомобільній дорозі, 

позначеними дорожніми знаками 5.8 і 5.11 згідно з Правилами дорожнього 

руху. Переваги трамваїв у разі, коли вони рухаються поза перехрестями. 

Вимоги до користування смугами на автомобільній дорозі, позначеними 

дорожніми знаками 5.8 і 5.11 згідно з Правилами дорожнього руху. Переваги 

трамваїв у разі, коли вони рухаються поза перехрестями. 

Наслідки порушення вимог до переїзду пішохідних переходів, зупинок 

маршрутних транспортних засобів і залізничних переїздів. 

Тема 10. Особливі умови руху 

Особливості руху транспортного засобу в темну пору доби або в 

умовах недостатньої видимості, зокрема тунелях. Вимоги до руху 

транспортного засобу з увімкненим ближнім і дальнім світлом фар, 

габаритними і стоянковими вогнями, протитуманними фарами і ліхтарями, 

фарами-прожекторами і фарами-шукачами, розпізнавальними знаками 

автопоїзда. Дії водія транспортного засобу в разі засліплення зустрічним 

світлом фар. 

Способи буксирування транспортного засобу, зокрема механічного 

транспортного засобу, на гнучкому і жорсткому зчепленні та методом 

часткового навантаження на платформу чи  спеціальне опорне 

пристосування. Випадки, коли буксирування забороняється. Перевезення 

пасажирів під час буксирування транспортного засобу. 



Вимоги до слухача, спеціаліста з питань навчання керуванню 

транспортним засобом, а також обладнання транспортного засобу, на якому 

проводяться такі заняття.  

Організація руху транспортних засобів у колоні. Установлення 

розпізнавального знаку "Колона". Розташування та швидкість руху 

транспортних засобів у колоні. Вимоги до водіїв транспортних засобів, що 

рухаються у колоні. Рух пішоходів у житловій зоні. Вимоги до водіїв 

транспортних засобів під час руху автомобільними дорогами у житловій зоні. 

Автомагістралі, їх основні ознаки. Транспортні розв'язки на 

автомагістралях. Вимоги до водіїв транспортних засобів, що рухаються на 

автомагістралях. Обмеження руху на автомагістралях. 

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги до руху на 

гірських дорогах і крутих спусках. 

Вимоги до водія транспортного засобу, що прибуває до України з іншої 

країни, а також водія – громадянина України, який виїжджає за кордон. 

Наслідки порушення вимог до користування зовнішніми світловими 

приладами, буксирування та експлуатації транспортних составів, руху 

транспортних засобів у колоні, в житловій зоні, на автомагістралях і 

автомобільних дорогах, гірських дорогах і крутих спусках. 

Порядок і умови проведення занять з практичного керування 

транспортним засобом. 

Тема 11. Перевезення людей та вантажу 

Вимоги до перевезення пасажирів, зокрема дітей, і транспортних 

засобів, призначених для їх перевезення, швидкості руху. Випадки, коли 

перевезення пасажирів забороняється.  

Вимоги до завантаження, розміщення і перевезення вантажу. Наслідки 

порушення вимог до перевезення пасажирів і вантажів. 

Тема 12. Технічний стан, обладнання, номерні та розпізнавальні знаки, 

написи і позначення транспортного засобу. 



Порядок і умови експлуатації транспортного засобу. Несправності 

транспортного засобу, в разі виникнення яких водій повинен вжити заходів 

до їх усунення та подальший рух заборонено. Наслідки порушення вимог до 

технічного стану та обладнання транспортного засобу. Номерні та 

розпізнавальні знаки, написи і позначення транспортного засобу. 

Номерні знаки і написи, обов'язкові для механічного транспортного 

засобу. Вимоги до обладнання такого засобу розпізнавальними знаками. 

Попереджувальні пристрої (прапорці, щитки). Знак аварійної зупинки 

(ліхтар). 

Тема 13. Організація дорожнього руху, що потребує узгодження з 

Державтоінспекцією. 

Розміщення в смугах відведення  автомобільних доріг штучних споруд, 

визначення маршрутів та переліку автомобільних доріг, на яких може 

проводитися навчання керуванню транспортним засобом, умови та порядок 

руху в колоні у складі більш як п'ять механічних транспортних засобів, 

встановлення на транспортних засобах спеціальних звукових і світлових 

сигнальних пристроїв. 

 

Змістовий модуль 2.  

Органи керування автомобілем 

Тема 1. Органи керування автомобілем та користування ними. 

Робоче місце водія. Основні органи керування, їх розміщення. 

Правильна посадка водія в автомобілі, регулювання сидіння, ременів 

безпеки, дзеркал заднього виду. Положення рук на рульовому колесі і ніг на 

педалях. 

Запуск, прогрівання і зупинка двигуна. Огляд і оцінка дорожніх 

обставин перед початком руху. Користування попереджувальними 

сигналами. 

Послідовність дій органами керування на початку руху, при збільшенні 

швидкості, гальмуванні. Переключення (перемикання) передач у висхідному 



і низхідному порядку і включення заднього ходу. Прийоми керування 

рульовим колесом під час зміни напрямку руху двома руками, по черзі 

правою і лівою з перехопленням. Техніка керування однією рукою. Аналіз 

типових помилок водія під час зміни напрямку руху.  

Прийоми керування гальмовою системою. Службове й екстрене 

гальмування. Способи гальмування: повільне, різке, переривисте, ступінчате  

водіння автомобіля в прямому напрямку, його розміщення на проїзній 

частині. Зупинка на узбіччі дороги, біля стоп - лінії, дорожнього знаку. 

Розворот. 

Тема 2. Керування автомобілем в обмежених проїздах.  

Поняття про динамічні габарити автомобіля. Початок руху з місця, 

зупинка і стоянка. Повороти праворуч, ліворуч і розвороти в обмежених 

проїздах. Рух через габаритні ворота, розвороти з використанням заднього 

ходу, рух заднім ходом, маневрування під час виконання зупинки і стоянки.  

Дії водія під час відпрацювання техніки подолання косогору, пагорба, 

установлення автомобіля на естакаду, залізничну платформу. Виконання 

правил під час проїзду регульованого і нерегульованого залізничного 

переїзду. 

Тема 3. Керування автомобілем у транспортному потоці. 

Розміщення автомобіля на проїзній частині: визначення кількості смуг 

руху, вибір смуги руху, особливості руху автомобіля по різним смугам. Вибір 

і витримування безпечної швидкості руху. Рух за автомобілем – лідером. 

Вибір безпечної дистанції та інтервалу між транспортними засобами. Вибір 

швидкості руху у потоці.  

Керування транспортними засобами у місцях зупинок маршрутних 

транспортних засобів (автобусів, тролейбусів, трамваїв), при зустрічному 

роз’їзді, випередженні та обгоні. Особливості проїзду через мости, естакади, 

шляхопроводи, транспортні розв’язки і під ними, в тунелях, через залізничні 

переїзди (регульовані і нерегульовані). Оцінка і прогнозування дорожньо-

транспортних ситуацій. Аналіз типових дорожньо-транспортних пригод. 



Тема 4. Керування автомобілем на перехрестях та пішохідних 

переходах. 

Проїзд перехресть. Послідовність огляду доріг під час наближення до 

перехресть (включаючи і засоби регулювання руху). Керування 

транспортними засобами під час руху через регульовані перехрестя. Зона 

найбільшої безпеки.  

Проїзд пішохідних переходів. Послідовність огляду доріг під час 

наближення до пішохідних переходів. Керування транспортними засобами 

під час руху через пішохідні переходи, повз місця великого скупчення 

пішоходів. 

Особливості поведінки дітей, їх нездатність до правильної оцінки 

дорожніх обставин, раптовість прийняття нелогічних рішень. Керування 

транспортними засобами в місцях можливого виходу на дорогу дітей (школи, 

дитячі майданчики, тощо). 

 

Змістовий модуль 3. 

 Безпека дорожнього руху 

Тема 1. Основи психофізіології праці водія. 

Індивідуальні якості водія. Оцінка часу, відстані і швидкості руху. Час 

реакції водія. Загальна характеристика чутливості. Зір і його характеристика. 

Дія алкоголю, наркотиків, нікотину і медикаментів на надійність водія. 

Прогнозування розвитку дорожньо-транспортної ситуації. Стресовий стан.  

Тема 2. Професійна надійність водія. Психофізіологічні якості водія. 

Шляхи підвищення працездатності водіїв, збереження їх здоров’я для 

забезпечення безпеки руху.  

Тема 3. Етика поведінки водія. Поняття етики поведінки.  

Етика водія, та його взаємовідносини з іншими водіями транспортних 

засобів, з працівниками Державтоінспекції, лікувальних установ. Вплив 

морально-психологічного клімату в колективі підприємства на поведінку 



водія. Етика водія під час дорожньо-транспортних пригод, взаємодії з 

навколишнім середовищем. Етика водія у конфліктних ситуаціях. 

Тема 4. Дорожні умови. 

Класифікація дорожньо-транспортних пригод та їх причини. Поняття 

про дорожньо-транспортну ситуацію та дорожньо-транспортну пригоду. 

Особливості аварійності в містах, на дорогах поза населеними пунктами, в 

сільській місцевості. Умови, які сприяють виникненню дорожньо-

транспортних пригод.  

 

Змістовий модуль 4. 

Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху 

Тема 1. Загальні положення. Основи анатомії та фізіології людини 

Дорожньо-транспортний травматизм. Принципи організації медичної 

допомоги потерпілим. Основи анатомії та фізіології людини. Медична 

аптечка для спорядження транспортних засобів. 

Тема 2. Стан, небезпечний для життя  

Стан, небезпечний для життя людини. Загальні поняття. Кровотеча, 

ранова інфекція, отруєння, сонячний і тепловий удари, зупинка серця. 

Тема 3. Перша допомога потерпілим. 

Перша долікарська допомога людині у ДТП. Переломи. Зупинка 

дихання. Перша допомога потопаючим. Надання першої допомоги при 

теплових і сонячних ударах, опіках, отруєннях газами, замерзанні, 

обмороженні. Перша допомога при отруєнні чадним газом. 

Тема 4. Алкоголь, наркотики та їх дія на працездатність водія. 

Небезпечні наслідки вживання алкоголю, наркотиків і ліків, що 

негативно впливають на стан людини: зниження швидкості реакції, не 

відворотні зміни в організмі. Соціальні наслідки алкоголізму і наркоманії та 

боротьба з ними. 

Змістовий модуль 5. 

 Основи автотранспортного права 



Тема 1. Основні нормативні акти про працю. 

Закони України «Про дорожній рух» і «Про автомобільний транспорт».   

Категорії автомобільного транспорту. Правила перевезення вантажів 

автомобільним транспортом. Порядок здійснення державного контролю на 

автомобільному транспорті загального користування. Основні нормативні 

акти про працю. Положення про робочий час та час відпочинку водіїв 

автотранспортних засобів.  

Тема 2. Право власності на транспортні засоби. 

Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян 

до керування транспортними засобами. Кваліфікаційна характеристика 

професії водія автотранспортних засобів. Право власності, суб’єкти прав 

власності на транспортні засоби. Придбання, реєстрація, утримання та 

експлуатація транспортних засобів. Положення про проведення технічного 

огляду.  

Мета, методи, періодичність і порядок проведення технічних оглядів. 

Відповідальність власників за технічний стан транспортних засобів. 

Податковий збір за транспортний засіб та його роботу. 

Тема 3. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність за 

порушення правил дорожнього руху  

Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних 

пригод і порушень Правил дорожнього руху. Поняття і види правопорушень і 

відповідальність по діючому праву. Поняття і види адміністративних 

порушень. Адміністративна відповідальність і відмінність її від інших видів 

відповідальності. Поняття і види адміністративних стягнень. Органи, які 

накладають адміністративні стягнення, порядок їх виконання. Цивільна 

відповідальність водія. Поняття матеріальної відповідальності за збитки, які 

були нанесені з вини водія. 

Тема 4. Кримінальна відповідальність за транспортні злочини 

Поняття про злочин на автотранспорті і його ознаки. Склад злочину. 

Види автотранспортних злочинів. Характеристика автотранспортних 



злочинів. Права та обов’язки водія – потерпілого. Права та обов’язки водія, 

притягнутого до кримінальної відповідальності. Кримінально – правові 

наслідки за вчинені автотранспортні злочини. 
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4.Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

1 семестр – залік, 2 семестр – екзамен. 

 

5.Засоби діагностики успішності навчання 

Усне опитування, модульний контроль, лабораторні завдання. 


