
Дисципліна Правила дорожнього руху 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 2 

Обсяг 3 кредити 

Мова викладання  Українська 

Кафедра Транспортних технологій та засобів  АПК 

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) 

Застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін. 

Дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної 

безпеки та санітарно-гігієнічного режиму при здійсненні професійної 

діяльності. 

Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, 

керівництвом, здобувачами вищої освіти, ефективно працювати у 

команді. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у професійній 

діяльності. 

Здатність організовувати роботу відповідно до вимог охорони праці, 

техніки безпеки та протипожежної безпеки на об’єктах автомобільного 

транспорту при їх виробництві, експлуатації, обслуговуванні та ремонті. 

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 дорожніх 

транспортних засобів автомобільного транспорту та їх систем. 

Інформаційне 

забезпечення 

робота в середовищі Moodle 

Форма проведення 

занять 

Лекційні та лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальна 

робота, контрольні завдання, тести. 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


