
План уроку 11 
Тема: ІІІ Регулювання дорожнього руху. 
Тема уроку: Засоби регулювання дорожнього руху.  

Мета уроку: Навчити учнів розуміти регулювання дорожнього руху. 

 
Дорожні знаки поділяються на групи: 

а)попереджувальні знаки. Інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги і 
характер небезпеки. Під час руху по цій ділянці необхідно вжити заходів для безпечного проїзду; 

8.4.a 

б)знаки пріоритету. Встановлюють черговість проїзду перехресть, перехрещень проїзних частин 
або вузьких ділянок дороги; 

 

2.1 

  

2.2 
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2.4 

  

2.5 

  

2.6 

 

в)заборонні знаки. Запроваджують або скасовують певні обмеження в русі; 

8.4.v 
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г)наказові знаки. Показують обов’язкові напрямки руху або дозволяють деяким категоріям 
учасників рух по проїзній частині чи окремих її ділянках, а також запроваджують або скасовують 
деякі обмеження; 

8.4.g 

ґ)інформаційно-вказівні знаки. Запроваджують або скасовують певний режим руху, а також 
інформують учасників дорожнього руху про розташування населених пунктів, різних об’єктів, 
територій, де діють спеціальні правила; 

8.4.g2 

д)знаки сервісу. Інформують учасників дорожнього руху про розташування об’єктів 
обслуговування; 



8.4.d 

е)таблички до дорожніх знаків. Уточнюють або обмежують дію знаків, разом з якими вони 
встановлені. 

8.4.e 
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8.5. Дорожня розмітка поділяється на горизонтальну та вертикальну і використовується окремо 
або разом з дорожніми знаками, вимоги яких вона підкреслює або уточнює. 
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8.5.1. Горизонтальна дорожня розмітка встановлює певний режим і порядок руху. Наноситься на 
проїзній частині або по верху бордюру у вигляді ліній, стрілок, написів, символів тощо фарбою чи 
іншими матеріалами відповідного кольору згідно з пунктом 1 розділу 34 цих Правил. 
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8.5.2. Вертикальна розмітка у вигляді смуг білого і чорного кольору на дорожніх спорудах та 
елементах обладнання доріг призначена для зорового орієнтування. 
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8.51.Дорожня розмітка застосовується відповідно до цих Правил і повинна відповідати вимогам 
національного стандарту. Дорожня розмітка повинна бути видимою учасникам дорожнього руху 
як у світлу, так і в темну пору доби на відстані, що забезпечує безпеку руху. На ділянках доріг, на 
яких є труднощі для видимості учасниками дорожнього руху дорожньої розмітки (сніг, бруд тощо) 
або дорожня розмітка не може бути відновленою, установлюються відповідні за змістом дорожні 
знаки. 

 

8.6. Дорожнє обладнання застосовується як допоміжний засіб регулювання дорожнього руху. 
 До нього належать: 

а)огородження і світлове сигнальне обладнання в місцях будівництва, реконструкції та ремонту 
доріг; 



 

б)попереджувальні світлові круглі тумби, що встановлюються на розділювальних смугах або 
острівцях безпеки; 

в)напрямні стовпчики, що призначені для забезпечення видимості зовнішнього краю узбіч і 
небезпечних перешкод в умовах недостатньої видимості. Позначаються вертикальною розміткою 
і повинні бути обладнані світлоповертачами: праворуч - червоного кольору, ліворуч - білого; 

 

г)опуклі дзеркала для розширення оглядовості водіям транспортних засобів, які проїжджають 
перехрестя чи інше небезпечне місце з недостатньою оглядовістю; 



ґ)дорожні огородження на мостах, шляхопроводах, естакадах, насипах та інших небезпечних 
ділянках доріг; 



д)пішохідні огородження в небезпечних для переходу проїзної частини місцях; 

 

е)вставки розмічувальні дорожні для поліпшення зорового орієнтування водіїв на проїзній 
частині; 

є)пристрої примусового зниження швидкості транспортних засобів; 

 

ж)шумові смуги для підвищення уваги учасників дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг. 



 
Коментар експерта 

 


