
                               План уроку 1 
Тема: І Загальні положення.  
  
Тема уроку. Правила дорожнього руху як правова основа 
дорожнього руху. 

 Мета уроку. Ознайомити учнів з правовою основою дорожнього руху. 

1. Загальні положення 

1.1 

Ці Правила відповідно до Закону України «Про дорожній рух» встановлюють єдиний 

порядок дорожнього руху на всій території України. 

Інші нормативні акти, що стосуються особливостей дорожнього руху (перевезення 

спеціальних вантажів, експлуатація транспортних засобів окремих видів, рух на закритій 

території тощо), повинні ґрунтуватися на вимогах цих Правил. 

1.2 

В Україні установлено правосторонній рух транспортних засобів. 

1.3 

Учасники дорожнього руху зобов'язані знати й неухильно виконувати вимоги цих Правил, 

а також бути взаємно ввічливими. 

1.4 

Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інші учасники 

виконують ці Правила. 

1.5 

Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати 

небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати 

матеріальних збитків. 

Особа, яка створила такі умови, зобов'язана негайно вжити заходів до забезпечення 

безпеки дорожнього руху на цій ділянці дороги та вжити всіх можливих заходів до усунення 

перешкод, а якщо це неможливо, попередити про них інших учасників дорожнього руху, 

повідомити уповноважений підрозділ Національної поліції, власника дороги або 

уповноважений ним орган. 

1.6 

Використовувати дороги не за їх призначенням дозволяється з урахуванням вимог статей 

36-38 Закону України «Про автомобільні дороги». 

1.7 

Водії зобов’язані бути особливо уважними до таких категорій учасників дорожнього руху, 

як велосипедисти, особи, які рухаються в кріслах колісних, та пішоходи. Усі учасники 

дорожнього руху повинні бути особливо обережними до дітей, людей похилого віку та осіб 

з явними ознаками інвалідності (редакція від 11.07.2018). 



1.8 

Обмеження в дорожньому русі, крім передбачених цими Правилами, можуть бути 

запроваджені в установленому законодавством порядку. 

1.9 

Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність згідно із законодавством. 

1.10 

Терміни, що наведені у цих Правилах, мають таке значення: 
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Зміст навчального матеріалу Кількість навчальних

підготовка 

А, А1, В, В1, С, С1 

Тема 1. Загальні положення 5 

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 

 

 

4 

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, велосипедистів, осіб, які керують гужовим транспортом, 

і погоничів тварин 

2 
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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 8 

Дорожні знаки, їх класифікація та значення в системі організації дорожнього руху, вимоги 

до встановлення 

  

Попереджувальні знаки, їх призначення, вимоги до встановлення. Найменування кожного 

знака, 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 знака, 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 знака, 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 
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Наказові знаки, їх призначення. Найменування кожного знака, 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 знака, 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 знака, його встановлення. Таблички 

до знаків сервісу 

  

Тема 5. Дорожні розмітка та обладнання 3 

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 
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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   
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Практичне заняття за темами 2—6 2 

Практичне керування транспортним засобом на майданчику для навчання з початкового 

керування або автомобільній дорозі з встановленими дорожніми знаками, нанесеною 

дорожньою розміткою, керуючися сигналами світлофора та регулювальника 

  

Аналіз типових дорожньо-транспортних пригод з використанням технічних засобів, макетів, 

стендів 

  

Тема 7. Попереджувальні сигнали 2 

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 8. Порядок руху, зупинка 

і стоянка транспортного засобу 
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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 дорожньго 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 
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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 9. Проїзд перехресть 8 

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 10. Проїзд пішохідних переходів, 

зупинок маршрутних транспортних 

засобів і залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів 
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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 пішоходних 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 11. Перевезення пасажирів і вантажів 3 

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 

  

Практичне заняття за темами 7—11 

Практичне керування транспортним засобом на майданчику для навчання з початкового 

керування та маршруті в умовах дорожнього руху. Виконання комплексних завдань 

1 

Аналіз причин виникнення типових дорожньо-транспортних пригод з використанням 

технічних засобів, макетів і навчальних матеріалів 

  

Тема 12. Особливі умови руху 8 

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 
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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 

знака “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 13. Технічний стан, обладнання, 

номерні та 

розпізнавальні знаки, написи 

і позначення транспортного засобу 

 

2 

Порядок і умови експлуатації транспортного засобу 

Несправності транспортного засобу, в разі виникнення яких водій повинен вжити заходів 

до їх усунення та подальший рух заборонено 
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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 14. Організація дорожнього 

руху, що потребує узгодження з Державтоінспекцією 

 

1 

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 

  

Практичне заняття за темами 12—14 

Аналіз причин виникнення типових дорожньо-транспортних пригод з використанням 

технічних засобів, макетів, стендів і навчальних матеріалів 

Виконання комплексних завдань 

2 
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