
Дисципліна Правила дорожнього руху 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знати загальні положення Закону України «Про дорожній рух». 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен:  

знати: 

основні вимоги Правил дорожнього руху, обов’язки і права учасників 

дорожнього руху; яким чином здійснюється та регулюється дорожній 

рух: характеристики та призначення усіх груп дорожніх знаків і видів 

розмітки, дорожнього обладнання; значення сигналів світлофорів, 

регулювальника; правила та особливості перевезення пасажирів та 

вантажів; обов’язки водіїв щодо забезпечення безпеки руху під час 

маневрування, зупинки і стоянки, виконання обгону і зустрічного 

роз’їзду; порядок руху через залізничні переїзди, рух по гірським 

дорогам і на крутих спусках, способи і порядок буксирування 

механічних транспортних засобів та експлуатації транспортних 

составів; які вимоги ставляться до технічного стану транспортних 

засобів та учасників дорожнього руху; 

уміти: 

правильно орієнтуватися у засобах і методах організації та регулювання 

дорожнього руху, приймати відповідні рішення; правильно 

орієнтуватися та оцінювати дорожню обстановку, прогнозувати її 

розвиток; завжди діяти згідно обов’язків щодо забезпечення безпеки 

дорожнього руху і особистого життя. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Опанування здобувачами вищої освіти основних теоретичних і 

практичних положень, на яких базуються принципи організації і 

регулювання дорожнього руху в Україні. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 4. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній 

літературі, базах даних та інших джерелах; аналізувати та оцінювати цю 

інформацію. 

РН 6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і порівнювати 

альтернативні варіанти з урахуванням цілей та обмежень, питань 

забезпечення якості, а також технічних, економічних, законодавчих та 

інших аспектів. 

РН 7. Аналізувати інформацію, отриману в результаті досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній 

діяльності. 

РН 8. Розуміти і застосовувати у професійній діяльності нормативно-

правові та законодавчі акти України, міжнародні нормативні документи, 

Правила технічної експлуатації автомобільного транспорту України, 

інструкції та рекомендації з експлуатації, ремонту та обслуговування 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність здійснювати безпечну діяльність. 

ЗК 4. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 9. Здатність працювати автономно. 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

фахові 

ФК 1. Здатність використовувати в професійній діяльності знання 

нормативно-правових, законодавчих актів України, Правил технічної 

експлуатації автомобільного транспорту України, інструкцій та 



рекомендацій з експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів 

автомобільного транспорту та їх систем. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальне завдання 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 

 


