
План уроку 10 
Тема: ІІІ Регулювання дорожнього руху. 
Тема уроку: Засоби регулювання дорожнього руху.  

Мета уроку: Навчити учнів розуміти регулювання дорожнього руху. 

 
8.1. Регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою дорожніх знаків, дорожньої 
розмітки, дорожнього обладнання, світлофорів, а також регулювальниками. 

8.2.Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, 
тимчасовими та із змінною інформацією.  

Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або 
закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми 
знаками.  

 





   

8.21.Дорожні знаки застосовуються відповідно до цих Правил і повинні відповідати вимогам 
національного стандарту. 
 Дорожні знаки повинні розміщуватися таким чином, щоб їх було добре видно учасникам 
дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби. При цьому дорожні знаки не повинні бути 
закриті повністю або частково від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами. 
 Дорожні знаки повинні бути видимими на відстані не менш як 100 м за напрямком руху та 
розміщеними не вище 6 м над рівнем проїзної частини. 
 Дорожні знаки встановлюються обабіч дороги на тому її боці, що відповідає напрямку руху. Для 
поліпшення сприйняття дорожніх знаків вони можуть бути розміщені над проїзною частиною. 
Якщо дорога має більше ніж одну смугу для руху в одному напрямку, установлений обабіч дороги 
відповідного напрямку дорожній знак дублюється на розділювальній смузі, над проїзною 
частиною або на протилежному боці дороги (у разі, коли для руху в зустрічному напрямку є не 
більше ніж дві смуги). 
 Дорожні знаки розміщуються таким чином, щоб інформацію, яку вони передають, могли 
сприймати саме ті учасники руху, для яких вона призначена.  
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8.3.Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх 
знаків і є обов’язковими для виконання. 

 Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками 
пріоритету. 

 Водії та пішоходи повинні виконувати додаткові вимоги регулювальника, навіть якщо вони 
суперечать сигналам світлофорів, вимогам дорожніх знаків і розмітки. 
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