
                                      План уроку 3 
Тема: І Загальні положення.  
  
Тема уроку.  Загальні положення, визначення термінів. 
 

 Мета уроку. Ознайомити учнів з термінами які визначені в правилах 
дорожнього руху. 

 Головні терміни та визначення ПДР. Основні визначення, якими будемо 
користуватися у подальшому: автомобільна дорога — частина території, 
призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими 
на ній спорудами та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по 
ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відведення; 

 безпечна дистанція - відстань до транспортного засобу, що рухається попереду 
по тій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть 
можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти 
зіткненню без здійснення будь-якого маневру;  

безпечний інтервал - відстань між боковими частинами транспортних засобів, 
що рухаються, або між ними та іншими об'єктами, за якої гарантована безпека 
дорожнього руху;  

безпечна швидкість - швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати 
транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх 
умовах;  

буксирування - переміщення одним транспортним засобом іншого 
транспортного засобу, яке не належить до експлуатації транспортних составів, 
на жорсткому чи гнучкому зчепленні або способом часткового навантаження на 
платформу чи на спеціальне опорне пристосування; 

 видимість у напрямку руху - максимальна відстань, на якій з місця водія можна 
чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху, що дає 
змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом, зокрема 
для вибору безпечної швидкості та здійснення безпечного маневру; 

 вимушена зупинка - припинення руху транспортного засобу через його 
технічний стан або небезпеку, що створюється вантажем, який перевозиться, 
станом водія (пасажира) або перешкодою на дорозі; 

 випередження - рух транспортного засобу із швидкістю, що перевищує 
швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній 
смузі;  



гальмовий шлях - відстань, що проходить транспортний засіб під час екстреного 
гальмування з початку здійснення впливу на орган керування гальмовою 
системою (педаль, рукоятку) до місця його зупинки; 

 дорожньо-транспортна пригода - подія, що сталася під час руху транспортного 
засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні 
збитки; 

 дорожні умови - сукупність факторів, що характеризують (з урахуванням пори 
року, періоду доби, атмосферних явищ, освітленості дороги) видимість у 
напрямку руху, стан поверхні проїзної частини (чистота, рівність, шорсткість, 
зчеплення), а також її ширину, величину похилім на спусках і підйомах, віражів і 
заокруглень, наявність тротуарів або узбіч, засобів організації дорожнього руху 
та їх стан; 

 дорожня обстановка - сукупність факторів, що характеризуються дорожніми 
умовами, наявністю перешкод на певній ділянці дороги, інтенсивністю і рівнем 
організації дорожнього руху (наявність дорожньої розмітки, дорожніх знаків, 
дорожнього обладнання, світлофорів та їх стан), які повинен ураховувати водій 
під час вибору швидкості, смуги руху та прийомів керування транспортним 
засобом;  

засліплення - фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли 
водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі 
елементів дороги на мінімальній відстані; 

 зупинка - припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або 
більше, якщо це необхідно для посадки (висадки) пасажирів чи завантаження 
(розвантаження) вантажу, виконання вимог цих Правил (надання переваги в 
русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо); колона 
пішоходів - організована група людей, які рухаються по проїзній частині в 
одному напрямку; колона транспортних засобів - організована група з трьох і 
більше транспортних засобів, що разом рухаються в одному напрямку 
безпосередньо один за одним з постійно увімкненим ближнім світлом фар; 
недостатня видимість - видимість дороги в напрямку руху менше 300 м у 
сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду тощо; обгін - випередження одного 
або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху; 
обмежена оглядовість- видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена 
геометричними параметрами дороги, придорожніми інженерними спорудами, 
насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами; причіп - 
транспортний засіб, призначений для руху тільки в з'єднанні з іншим 
транспортним засобом. До цього виду транспортних засобів належать також 
напівпричепи і причепи-розпуски; проїзна частина- елемент дороги, 
призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може мати 



декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги; стоянка - 
припинення руху транспортного засобу на час, більший ніж 5 хвилин з причин, 
не пов'язаних з необхідністю виконання вимог цих Правил, посадкою 
(висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу 

 

 


