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5. Статус навчальної 

дисципліни: 

Обов’язкова 

6. Місце в структурно -

логічній схемі: 

 Викладається для денної форми навчання у другому 

семестрі на першому році навчання, для заочної форми 

навчання у третьому семестрі на другому році навчання 
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- загальна кількість 

годин: 

- практичні заняття: 

- самостійна робота: 

 

 

90 год. 

 

48 (денна)       16 (заочна) 

42 (денна)       74 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Безпека дорожнього руху» 

для здобувачів вищої освіти передбачена для 

обов'язкового вивчення. У даній програмі враховано, 

послідовне вивчення тематики, що дасть змогу 

здобувачам вищої освіти теоретично максимально 

засвоїти, а також практично напрацювати необхідні 

вміння та навички з метою ефективного використання в 

подальшій практичній діяльності. 

Зміст навчальної дисципліни «Безпека дорожнього 

руху» викладається відповідно до Закону України «Про 

дорожній рух», формує знання з Правил дорожнього 

руху та інших нормативно-правових актів, що 

стосуються безпеки дорожнього руху, а також з 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T335300.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T335300.html


урахуванням змін, які відбулися останнім часом в 

законодавстві України. Значне місце в навчальній 

дисципліні відводиться аналізу і причинам дорожньо-

транспортних пригод та способам їх попередження. 

9. Міждисциплінарні 

зв'язки: 

Навчальна дисципліна «Безпека дорожнього руху» 

пов’язана з навчальних дисциплін «Адміністративне 

право», «Особиста безпека поліцейського», «Тактико-

спеціальна підготовка» та «Домедична підготовка». 

10. Форми і методи 

навчання: 

 

Заняття проводяться у формі практичних занять з 

ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемно-

пошуковий та дослідницький методи. 

11. Форма контролю: Екзамен 

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. 

Оцінювання компетентностей здобувача вищої 

освіти з навчальної дисципліни та виставлення 

підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 
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ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 
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Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 

≤100 
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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). 

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. 

13. Результати 

навчання: 

знати: 

 законодавство України про автомобільний 

транспорт і дорожній рух, Правила дорожнього руху; 

правила перевезення вантажів, порядок і умови 

перевезення пасажирів і багажу; 

 основи керування автотранспортними засобами; 

можливі причини дорожньо-транспортних пригод та 

способи їх попередження, причини виникнення 

несправності, способи їх виявлення та усунення, 

характер впливу природних умов (дощ, туман, 

ожеледиця та інше) на безпеку руху; 

 правила подання першої допомоги потерпілим під 

час дорожньо-транспортних пригод; 

 правові основи і відповідальність за порушення 

правил дорожнього руху, правил експлуатації 

транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та 

шкоди навколишньому середовищу; 

 правила подачі сигналів регулювальником. 

вміти: 

 виконувати вимоги правил дорожнього руху, 

правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу; 

 перевіряти технічний стан автотранспортного 

засобу, справність обладнання відповідно до вимог 

стандартів, що стосуються безпеки дорожньою руху і 

охорони навколишнього середовища; 

 контролювати правильність завантаження, 

розміщення та кріплення вантажу у кузові 

автотранспортного засобу малої вантажопідйомності, 



а також порядок розміщення пасажирів у легкових 

автомобілях; 

 подавати першу допомогу потерпілим під час 

дорожньо-транспортних пригод. За необхідності 

виконувати обов’язки регулювальника на перехресті 

або в місці споєння ДТП. 
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