
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Безпека дорожнього руху 

1. Кафедра Кафедра тактико-спеціальної, вогневої та фізичної 

підготовки 
2.Інформація про викладачів Геращенко Олександр Сергійович, доцент кафедри 

тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна 
5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у першому та другому семестрах на 

першому році навчання.  

7. Кількість кредитів ЄКТС: 

- загальна кількість годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

3 

90 (денна)                  90 (заочна) 

42 (денна)                  10 (заочна) 

                                     

 

48 (денна)                  80 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни «Безпека дорожнього 

руху» є підготовка здобувачів та слухачів, які мають 

оволодіти знаннями Правил дорожнього руху України, 

правильного тлумачення матеріальних і процесуальних 

норм в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та 

надання правильної правової кваліфікації, складання 

процесуальних документів на місці події та зібрання 

належним чином даних для встановлення наявності чи 

відсутності адміністративного правопорушення, винності 

особи в його вчиненні та інших обставин. 

9. Міждисциплінарні зв’язки «Адміністративне право», «Особиста безпека 

поліцейського», «Удосконалення навичок керування 

автомобілем», «Тактико-спеціальна підготовка», 

«Тактична медицина». 
10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, практичних занять 

які проводяться на базі аудиторій та полігонів. Лекції 

здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Іспит 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

               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 
 

13. Результати навчання:  У результаті вивчення навчальної дисципліни 

здобувачі вищої освіти повинні: 

знати: законодавство України про автомобільний 

транспорт і дорожній рух, Правила дорожнього руху; 

правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, 

негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і 

багажу; основи керування автотранспортними засобами; 

правові основи і відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху, поняття та види дорожньо-

транспортної пригоди, порядок їх обліку; методику 

аналізу причин і умов їх виникнення; основні положення 

адміністративного та кримінально-процесуального 

законодавства та нормативних актів України, що 

регулюють відносини, які виникають з приводу 

дорожньо-транспортної пригоди; організацію та порядок 

проведення початкових і подальших дій з оформлення 

дорожньо-транспортної пригоди, обставини, що 



підлягають з’ясуванню під час огляду місця дорожньо-

транспортної пригоди; особливості та порядок 

взаємовідносин з учасниками дорожнього руху, з іншими 

підрозділами НПУ під час виконання службових 

обов’язків з оформлення дорожньо-транспортної 

пригоди; категорії дорожньо-транспортних пригод та їх 

відмінності.  

вміти: виконувати вимоги правил дорожнього руху, 

правил перевезень вантажів, пасажирів; перевіряти 

технічний стан автотранспортного засобу, справність 

обладнання відповідно до вимог стандартів, що 

стосуються безпеки дорожньою руху і охорони 

навколишнього середовища; проводити початкові дії на 

місці дорожньо-транспортної пригоди; оформляти 

матеріали дорожньо-транспортної пригоди, які не мають 

ознак кримінального правопорушення; аналізувати 

причини та умови виникнення дорожньо-транспортної 

пригоди; дотримуватися заходів особистої безпеки та 

забезпечувати безпеку дорожнього руху на місці 

дорожньо-транспортної пригоди; призначати проведення 

спеціальних досліджень за фактами ДТП; складати 

адміністративно-процесуальні документи за фактами 

дорожньо-транспортної пригоди, які не мають ознак 

кримінального правопорушення; всебічно, об’єктивно та 

повно збирати докази на місці дорожньо-транспортної 

пригоди, визначати особу, яка порушила правила 

дорожнього руху, внаслідок чого відбулась дорожньо-

транспортна пригода. 

14. Основні інформаційні 

джерела 

1. Конституція України [Електронний ресурс]: Закон 

України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змін., внес. 

згідно із Законами України: тлумачення за станом 

01.01.2021р., підстава - 27-IX. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення 

[Електронний ресурс]: від 07. 12. 1984 р. №8074 - Х із 

змін., внес. згідно із Законами України: за станом 

на 27.05.2021р., підстава - 1423-IX .  

 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 

3. Про Правила дорожнього руху [Електронний ресурс] 

Постанова КМУ від 10.10.01 №1306 із змін., внес. згідно 

із Постановами КМУ: за станом на 04.03.2021, підстава 

- 152-2021-п. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-n. 
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