
 



 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

26 Цивільна безпека 

 Спеціальність: 

262 Правоохоронна 

діяльність 

Модулів – 1 

Освітній ступінь: 

бакалавр  

Рік підготовки: 

 1-й 1-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 1-й, 2-й 1-й, 2-й 

 

Практичні 

48 год. 10 год. 

Самостійна робота 

42 год. 80 год. 

Вид контролю: екзамен 

 



 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета навчальної дисципліни – полягає в засвоєнні слухачами базових 

знань з Правил дорожнього руху України та основ безпеки дорожнього руху.  

Завдання навчальної дисципліни – засвоєння здобувачами сукупності 

юридичних норм, які регулюють суспільні відносини в сфері дорожнього руху 

України. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: 
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК9. Здатність працювати в команді.  

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

Спеціальні компетентності:  
СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, 

правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів 

реалізації правоохоронної функції держави.  

СК2. Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог 

законодавства у сфері правоохоронної діяльності.  

СК3. Здатність професійно оперувати категоріально понятійним апаратом 

права і правоохоронної діяльності.  

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.  

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації.  

СК10. Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу 

факти.  

СК20. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та 

припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, 

спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб та публічній 

безпеці.  

Результати навчання:  

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і 

оцінювати її.  

ПРН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки.  

ПРН11. Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи 

функціонування національної правової системи.  



ПРН13. Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, грамотно 

оформлювати процесуальні документи, що використовуються під час 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, здійснювати 

превентивні та примусові поліцейські заходи, а також кваліфікацію 

адміністративних та кримінальних правопорушень.  

ПРН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки 

та під час розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної 

діяльності. 

ПРН22. Вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та 

викликів, прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та 

противник, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення 

правопорушень. 

Міждисциплінарні звя’зки навчальна дисципліна «Безпека дорожнього 

руху» пов’язана з навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Особиста 

безпека поліцейського», «Тактико-спеціальна підготовка» та «Домедична 

допомога». 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Загальні положення. 

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. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами. 

Обов'язки і права водіїв оперативних транспортних засобів під час руху з 

увімкненим проблисковим маячком синього або червоного кольору, а також 

спеціальним звуковим сигналом. 

Обов'язки учасників дорожнього руху у разі наближення транспортних 

засобів із спеціальними сигналами.  

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 велосипедистів, 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 
Дорожні знаки, їх класифікація та значення в системі організації 

дорожнього руху, вимоги до їх 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 світлофора і 

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. 

 

Тема 7. Попереджувальні сигнали. Порядок руху, зупинка і стоянка 

транспортного засобу 
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.  

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. Черговість проїзду 

перехресть з круговим рухом. 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 пішохідних переходів, зупинок маршрутних 

транспортних засобів і 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. Наслідки порушення вимог до переїзду 

пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів і залізничних 

переїздів.  

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. Наслідки порушення 

вимог Правил дорожнього руху.  

 

Тема 10. Перевезення пасажирів і вантажів  
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 11. 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.  

Порядок і умови проведення занять з практичного керування 

транспортним засобом. 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 і автомобільні дороги, їх основні ознаки.  

Транспортні розв'язки на автомагістралях і автомобільних дорогах. 

Вимоги до водіїв транспортних засобів, що рухаються на автомагістралях і 

автомобільних дорогах. Обмеження руху на автомагістралях і автомобільних 

дорогах.  

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.  

 

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).  

Наслідки порушення вимог до стану номерних і розпізнавальних знаків, 

написів, позначень. 

 

Тема 13. Організація дорожнього руху, що потребує узгодження з 

МВС України. 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с п с.р. л с п с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Загальні 

положення 8   4 4 4    4 

Тема 2. Обов'язки і 

права водіїв 

транспортних 

засобів, пішоходів і 

пасажирів. Рух 

транспортних 

засобів із 

спеціальними 

сигналами 

 

6   2 4 8   2 6 

Тема 3. Вимоги до 

водіїв, 

велосипедистів, 

осіб, які керують 

гужовим 

транспортом, і 

погоничів тварин 

4   2 2 6    6 

Тема 4. Дорожні 

знаки. 12   6 6 12   2 10 

Тема 5. Дорожні 

розмітка та 

обладнання 
4   2 2 4    4 

Тема 6. 

Регулювання 

дорожнього руху 

за допомогою 

світлофора і 

сигналів 

регулювальника 

8   4 4 10   2 8 

Тема 7. 

Попереджувальні 

сигнали. Порядок 

руху, зупинка і 

стоянка 

транспортного 

засобу 

 

14   8 6 6    6 



Тема 8. Проїзд 

перехресть 
6   2 4 12   2 10 

Тема 9. Проїзд 

пішохідних 

переходів, зупинок 

маршрутних 

транспортних 

засобів і 

залізничних 

переїздів. Переваги 

маршрутних 

транспортних 

засобів 

8   6 2 6    6 

Тема 10. 

Перевезення 

пасажирів і 

вантажів 

4   2 2 4    4 

Тема 11. Особливі 

умови руху 8   6 2 10   2 8 

Тема 12. Технічний 

стан, обладнання, 

номерні та 

розпізнавальні 

знаки, написи і 

позначення 

транспортного 

засобу 

4   2 2 6    6 

Тема 13. 

Організація 

дорожнього руху, 

що потребує 

узгодження з МВС 

України 

4   2 2 2    2 

Усього годин на 

навчальну дисципліну 
90   48 42 90   10 80 

 

5. Теми практичних занять 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Загальні положення 4 

2. 
Тема 2. Обов'язки і права водіїв транспортних засобів, пішоходів і 

пасажирів. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами 
2 

3. 
Тема 3. Вимоги до велосипедистів, осіб, які керують гужовим 

транспортом, і погоничів тварин 
2 

4. Тема 4. Дорожні знаки 6 

5. Тема 5. Дорожні розмітка та обладнання 2 

6. 
Тема 6. Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофора і 

сигналів регулювальника 
4 



7. 
Тема 7. Попереджувальні сигнали. Порядок руху, зупинка і стоянка 

транспортного засобу 
8 

8. Тема 8. Проїзд перехресть 2 

9. 

Тема 9. Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних 

транспортних засобів і залізничних переїздів. Переваги маршрутних 

транспортних засобів 

6 

10. Тема 10. Перевезення пасажирів і вантажів 2 

11. Тема 11. Особливі умови руху 6 

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

знаки, написи і позначення транспортного засобу 
2 

13. 
Тема 13. Організація дорожнього руху, що потребує узгодження з 

МВС України 
2 

РАЗОМ 48 
 

 

Теми практичних занять    

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 
Тема 2. Обов'язки і права водіїв транспортних засобів, пішоходів і 

пасажирів. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами 
2 

2. Тема 4. Дорожні знаки 2 

3. 
Тема 6. Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофора і 

сигналів регулювальника 
2 

4. Тема 8. Проїзд перехресть 2 

5. Тема 11. Особливі умови руху 2 

РАЗОМ 10 

 

6. Самостійна робота 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Загальні положення 4 

2. 
Тема 2. Обов'язки і права водіїв транспортних засобів, пішоходів і 

пасажирів. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами 
4 

3. 
Тема 3. Вимоги до  велосипедистів, осіб, які керують гужовим 

транспортом, і погоничів тварин 
2 

4. Тема 4. Дорожні знаки 6 

5. Тема 5. Дорожні розмітка та обладнання 2 

6. 
Тема 6. Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофора і 

сигналів регулювальника 
4 

7. 
Тема 7. Попереджувальні сигнали. Порядок руху, зупинка і стоянка 

транспортного засобу 
6 

8. Тема 8. Проїзд перехресть 4 

9. 

Тема 9. Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних 

транспортних засобів і залізничних переїздів. Переваги маршрутних 

транспортних засобів 

2 

10. Тема 10. Перевезення пасажирів і вантажів 2 

11. Тема 11. Особливі умови руху 2 



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

знаки, написи і позначення транспортного засобу 
2 

13. 
Тема 13. Організація дорожнього руху, що потребує узгодження з 

МВС України 
2 

РАЗОМ 42 

 

Самостійна робота 

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Загальні положення 4 

2. 
Тема 2. Обов'язки і права водіїв транспортних засобів, пішоходів і 

пасажирів. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами 
6 

3. 
Тема 3. Вимоги до  велосипедистів, осіб, які керують гужовим 

транспортом, і погоничів тварин 
6 

4. Тема 4. Дорожні знаки 10 

5. Тема 5. Дорожні розмітка та обладнання 4 

6. 
Тема 6. Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофора і 

сигналів регулювальника 
8 

7. 
Тема 7. Попереджувальні сигнали. Порядок руху, зупинка і стоянка 

транспортного засобу 
6 

8. Тема 8. Проїзд перехресть 10 

9. 

Тема 9. Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних 

транспортних засобів і залізничних переїздів. Переваги маршрутних 

транспортних засобів 

6 

10. Тема 10. Перевезення пасажирів і вантажів 4 

11. Тема 11. Особливі умови руху 8 

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

знаки, написи і позначення транспортного засобу 
6 

13. 
Тема 13. Організація дорожнього руху, що потребує узгодження з 

МВС України 
2 

РАЗОМ 80 

 

 7. Індивідуальні завдання 

 

Для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання з метою 

поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок самостійної роботи з 

літературою пропонується виконання індивідуальних творчих завдань у вигляді 

написання наукових рефератів за визначеною тематикою.  

Реферати виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої 

літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи здобувача 

вищої освіти і його можливостей у використанні більш широкого кола 

наукових досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; підручники і 

навчальні посібники; наукові дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З 

проблем, досліджених у наукових рефератах, здобувачі вищої освіти можуть 

підготувати і надати доповіді під час проведення практичних занять. 



8. Методи навчання 

 

Для засвоєння та уточнення знань та вмінь у процесі проведення 

семінарських та практичних занять використовувати наступні методи: 

1. словесні: розповідь (розповідь-вступ, розповідь-повість, розповідь-

висновок), пояснення, роз’яснення, бесіду, інструктаж;  

2. наочні – спостереження, ілюстрація, демонстрація, презентація; 

3. стимулюючі - стимулювання обов'язку й відповідальності, 

підкріплення інтересу. 

 

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

(для денної форми навчання) 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках 

аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

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

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

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

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

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

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне 



навчальне заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів 

визначається, як сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять 

балів розділена на кількість семінарських/практичних занять, передбачених 

тематичним планом у семестрі та помножена на коефіцієнт відповідності 

максимально можливого балу: 

ПК = ∑ПК × КВ, 

КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для 

денної форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже 

добре орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав 

повну відповідь на питання семінарського заняття, або на додаткове питання 

науково-педагогічного працівника, навів приклади, висловив та аргументував 

власну точку зору, або суттєво доповнював більше трьох разів відповіді колег, 

не допустивши помилок. Також у «5» балів може бути оцінено виступ з 

доповіддю або рефератом, які було підготовлено з використанням декількох 

джерел інформації, а під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо 

добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи 

колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав 

правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може 

змістовно її аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів 

може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було 

підготовлено з використанням одного джерела інформації, а під час виступу 

тему розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає 

активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, 

йому складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, 

допускає помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або 

висловлюючи її відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути 

оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний 

обсяг інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 

працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» 

ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини 

навчального матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих нормативних та базових джерелах, 

допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, 



відмовився від відповіді та/або не вирішив практичне завдання. Незадовільна 

оцінка «2» потребує перескладання та в загальну суму накопичення балів не 

враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 

визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих 

здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені 

відповідними методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання 

кожної самостійної роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та 

критерії оцінювання результатів їх виконання. До модульної контрольної 

роботи допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового 

контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої 

освіти має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до 

графіку, встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового 

контролю і не більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один 

робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

накопичив менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

протягом семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів 

як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача 

вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний 

працівник та здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково-

екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов 

допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 



прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право 

скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної заборгованості 

визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач 

вищої освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, 

які підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету 

(директора інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у 

визначений деканатом час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 

перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, 

але до початку наступного семестру чи атестації.  

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії 

має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 

відраховується з Університету.  

 

10. Критерії оцінювання знань 

 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з 

науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал 

викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти    

показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні  

визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/  D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

в цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але 

декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; 

намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім 

аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з 

конкретними ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними 

помилками.   

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної 

дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні 

знання основних норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, 

нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок. 

Оцінка “зараховано” / А, В, С, D, E – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 



поставлені запитання;  допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень. 

Оцінка “не зараховано”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним 

матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів 

та визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, 

неточно, стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
За внутрішньою шкалою 

закладу вищої освіти в 

балах 

За шкалою ECTS /За національною шкалою  

 Вноситься до відомості 

 Екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С,D,Е/Зараховано 
 

82-89 В/Добре  

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 
60-63 Е/Задовільно 

35-59 
FX/Незадовільно FX/Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34 
F/Незадовільно F/Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 

11. Перелік питань для підготовки до іспиту.  

 

1. Коротко охарактеризувати Закон України «Про дорожній рух». 

2. Призначення та загальна структура Правил дорожнього руху. 

3. Обов’язок всіх учасників дорожнього руху. 

4. Обов’язки учасників дорожнього руху, які створили на дорозі 

небезпечні умови. 

5. Категорії учасників дорожнього руху, що потребують особливої 

уваги. 

6. На які групи можна умовно розподілити терміни, що містяться в 

Правилах дорожнього руху? 

7. Співвідношення понять автомобільна дорога, проїзна частина, смуга 

руху. 

8. Будова автомобільної дороги. 

9. Поняття будь-якого елемента автомобільної дороги. 

10. Поняття автомагістралі. Її відмінність від дороги для автомобілів. 

11. Поняття і межі населеного пункту. 

12. Поняття і межі житлової зони. 



13. Поняття і межі перехрестя. 

14. Поняття і межі пішохідного переходу. 

15. Поняття і межі залізничного переїзду. 

16. Поняття мосту. Відмінність його від шляхопроводу та естакади. 

17. Поняття і види учасників дорожнього руху. 

18. Поняття колони пішоходів. 

19. Особи, що можуть бути регулювальником. 

20. Поняття транспортного засобу. 

21. Поняття механічного транспортного засобу. 

22. Поняття рейкового транспортного засобу. 

23. З яких складових утворюється максимальна дозволена вага 

транспортного засобу? 

24. Співвідношення понять автобуса та мікроавтобуса. 

25. Співвідношення понять мотоцикла, мопеда, велосипеда. 

26. Поняття маршрутного транспортного засобу. 

27. Поняття колони транспортних засобів. 

28. Поняття крайнього положення на проїзній частині. 

29. Поняття гальмового шляху. 

30. Співвідношення понять зупинка, стоянка та вимушена зупинка. 

31. Співвідношення понять випередження та обгін. 

32. Співвідношення понять буксирування та експлуатація транспортного 

составу. 

33. Співвідношення понять безпечна дистанція та безпечний інтервал. 

34. Поняття безпечної швидкості. 

35. Співвідношення понять дорожні умови та дорожня обстановка. 

36. Співвідношення понять дорожньо-транспортної пригоди. 

37. Поняття видимості в напрямку руху та недостатньої видимості. 

38. Поняття оглядовості та обмеженої оглядовості. 

39. Співвідношення понять перешкода для руху та небезпека для руху. 

40. Поняття темної пори доби та засліплення. 

41. Поняття головної дороги, переваги. 

42. Перелік документів, що мають бути у водія. 

43. Обов’язки водія щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. 

44. Обов’язки водія, причетного до ДТП з постраждалими та без 

постраждалих. 

45. Призначення і види спеціальних сигналів. 

46. Від яких розділів Правил дорожнього руху і за яких умов 

дозволяється відступати водіям транспортних засобів оперативних та 

спеціальних служб. 

47. Обов’язки водіїв інших транспортних засобів щодо руху 

транспортних засобів зі спеціальними сигналами. 

48. Правила руху пішоходів. 

49. Поняття та правила руху колони пішоходів. 

50. Правила руху організованих груп дітей 

51. Що забороняється пішоходам? 



52. Обов’язки пасажирів. 

53. Що забороняється пасажирам. 

54. Вимоги до водіїв мопедів та велосипедів. 

55. Вимоги до обладнання мопедів та велосипедів. 

56. Правила руху колон велосипедистів. 

57. Що забороняється водіям мопедів та велосипедів. 

58. Вимоги до осіб, що керують гужовим транспортом, та погоничів 

тварин. 

59. Вимоги до обладнання гужових возів (саней). 

60. Що забороняється особам, що керують гужовим транспортом, та 

погоничам тварин. 

61. Класифікація дорожніх знаків. 

62. Призначення окремих груп дорожніх знаків. 

63. Загальні ознаки окремих груп дорожніх знаків та винятки з них. 

64. Назви, правила встановлення та зона дії дорожніх знаків, вимоги до 

водіїв і інших учасників дорожнього руху, що наближаються до ділянки дороги 

з встановленим знаком. 

65. Винятки з загальних правил застосування дорожніх знаків 

66. Призначення та класифікація дорожньої розмітки. 

67. Загальні ознаки окремих груп дорожньої розмітки. 

68. Назви, правила нанесення кожного виду дорожньої розмітки. 

69. Вимоги до водіїв і інших учасників дорожнього руху, що рухаються 

позначеною окремим видом дорожньої розмітки ділянкою дороги, та винятки з 

них. 

70. Види дорожнього обладнання та умови його застосування. 

71.  Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів світлофорів та 

регулювальника 

72. Призначення та типи світлофорів. 

73. Значення сигналів світлофорів (в тому числі спеціальних). 

74. Сигнали регулювальника та їх значення. 

75. Відмінність сигналів світлофору від сигналів регулювальника щодо 

рейкових транспортних засобів. 

76. Сигнали, що подаються для зупинки транспортного засобу. 

77. Призначення попереджувальних сигналів. 

78. Перерахувати види попереджувальних сигналів. 

79. Випадки та порядок подавання окремих видів попереджувальних 

сигналів. 

80. Випадки, коли подавання попереджувальних сигналів заборонено. 

81. Поняття та порядок дій водія під час вимушеної зупинки. 

82. Порядок дій водія перед початком руху та перед зупинкою, при 

перестроюванні, зміні напрямку руху. 

83. Перелік ділянок доріг, де заборонено розворот та рух заднім ходом. 

84. Способи визначення кількості смуг для руху на проїзній частині. 

85. Поняття та правила вибору смуги для руху. 

86. Порядок руху по дорогах з реверсивним рухом. 



87. Поняття та правила вибору безпечної швидкості руху. 

88. Загальні та спеціальні обмеження швидкості руху. 

89. Поняття безпечної дистанції та інтервалу та критерії їх вибору. 

90. Порядок руху при зустрічному роз’їзді. 

91. Поняття обгону та порядок дій водія на всіх стадіях обгону. 

92. Перелік ділянок доріг, де заборонено обгін. 

93. Поняття та правила та способи виконання вимушеної зупинки, 

зупинки та стоянки. 

94. Перелік ділянок доріг, де заборонено зупинку та стоянку. 

95. Поняття перехрестя. 

96. Ознаки регульованих і нерегульованих перехресть. 

97. Ознаки перехресть рівнозначних і нерівнозначних доріг. 

98. Загальні правила руху через перехрестя. 

99. Порядок руху через регульовані перехрестя. 

100. Порядок руху через нерегульовані перехрестя. 

101. Порядок дій водія за неможливості визначитися з видом перехрестя та 

наявністю або відсутністю переваги в русі. 

102. Поняття пішохідного переходу. 

103. Ознаки регульованих і нерегульованих пішохідних переходів. 

104. Порядок дій водія, що рухається через пішохідний перехід або 

наближається до нього. 

105. Порядок дій водія, що рухається повз зупинку маршрутних 

транспортних засобів. 

106. Дії водія, що наближається до транспортного засобу з 

розпізнавальним знаком “діти” та увімкненою світловою сигналізацією або до 

пішохода, що подає сигнал білою тростиною. 

107. Поняття залізничного переїзду. 

108. Порядок руху через залізничні переїзди. 

109. Випадки, коли рух через переїзд заборонено. 

110. Порядок дій водія під час вимушеної зупинки на залізничному 

переїзді. 

111. Сигнал зупинки потягу (локомотиву, дрезини) та сигнал загальної 

тривоги. 

112. Порядок перегону тварин через залізничний переїзд. 

113. Порядок руху повз зупинки маршрутних транспортних засобів. 

Відмінність проїзду повз зупинки в населених пунктах та поза ними. 

114. Поняття маршрутного транспортного засобу. Обов’язки водіїв 

маршрутних транспортних засобів, що починають рух від зупинки. 

115. Обов’язки учасника дорожнього руху на місці ДТП. 

116. Контрольний огляд автомобіля перед виїздом. 

117. Загальні правила користування світловими приладами. 

118. Дії водія у випадку погіршення видимості руху або осліплення. 

119. Дії водія за умов недостатньої видимості та в темний час доби. 



120. Правила користування протитуманними фарами та задніми 

протитуманними ліхтарями, фарою-прожектором, фарою-шукачем, знаком 

автопоїзда. 

121. Поняття, способи й умови буксирування. 

122. Порядок дій водіїв під час буксирування. 

123. Поняття та види колон транспортних засобів. Порядок руху колоною. 

124. Умови здійснення навчальної їзди. 

125. Поняття житлової зони. Порядок руху в житловій та пішохідній зонах. 

126. Поняття автомагістралі. Особливості руху на автомагістралях та 

дорогах для автомобілів. 

127. Порядок руху гірськими дорогами та крутими спусками. 

128. Умови допуску до міжнародного руху. 

129. Загальні правила перевезення пасажирів та вантажів. 

130. Обов’язки водіїв транспортних засобів перед та під час перевезення 

пасажирів або вантажу. 

131. Особливості перевезення організованої групи дітей. 

132. Особливості перевезення пасажирів у вантажному автомобілі. 

133. Вимоги до водіїв вантажних автомобілів стосовно перевезення 

пасажирів. 

134. Умови, за яких дозволяється перевезення вантажу. 

135. Випадки, коли перевезення вантажів здійснюється за спеціальними 

правилами. 

136. Питання організації дорожнього руху, що потребують обов’язкового 

узгодження з МВС України. 

137. Порядок і підстави реєстрації(перереєстрації) транспортних засобів. 

138. Терміни та місце реєстрації(перереєстрації) транспортних засобів. 

139. Умови реєстрації(перереєстрації) транспортних засобів. 

140. Вимоги до розташування номерних знаків. Порядок та підстави зняття 

з обліку транспортних засобів. 

141. Розташування та умови застосування розпізнавальних знаків. 

142. Правила позначення зчіпки під час буксирування. 

143. Випадки, коли забороняється експлуатація транспортних засобів 

згідно законодавства. 

144. Умови та несправності транспортних засобів, за яких забороняється їх 

подальший рух. 

145. Порядок дій водія у разі виникнення умов та несправностей 

транспортного засобу, за яких забороняється його експлуатація. 
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