
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

27, 274 «Автомобільний транспорт» 

1. Код: ППВ6 

2. Назва: Правила дорожнього руху. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Марчук Р.М., канд. техн. наук, 

доцент. 

9. Результати навчання:  

• опанування основних теоретичних і практичних положень, на яких базуються принципи 

організації і регулювання дорожнього руху в Україні; 

• формування основ професійної компетентності та професійного кругозору;  

• уміння застосувати отриманні знання для забезпечення безпеки дорожнього руху. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Вступ до фаху», «Безпека 

дорожнього руху», «Автомобілі». 

12. Зміст курсу: Характеристика та особливості дорожнього руху в Україні. Дорожні знаки та 

дорожня розмітка в Україні. Регулювання дорожнього руху. Особливості дорожнього руху 

транспортних засобів через залізничні переїзди, по гірським дорогам і на крутих спусках та в процесі 

буксирування і експлуатації транспортних составів. Технічний стан транспортних засобів та їх 

обладнання. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Фоменко О. Я., Раціборський Б. Л., Гусар В. Є., Рудницький В. А., Бойко, А. І. Правила 

дорожнього руху України. - Київ: Укрспецвидав, 2014. – 96 с. 

2. Дерех З. Д., Заворицький Ю. Є. Ілюстровані правила дорожнього руху України: навчальний 

посібник. - 2-ге видання, перероблене та доповнене. - Київ: Арій, 2014. – 122 с. 

3. Законодавство України. Дорожній рух та штрафи: основні нормативні документи. – Суми: ТОВ 

“ВВП НОТІС”, 2014. – 52 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 18 год. практичних робіт, 72 год. самостійної роботи. Разом – 108 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 6-го семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
 

 

В. о. завідувача кафедри      В.М. Глінчук, к.т.н, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discipline description 
27, 274 «Automobile transport» 

1. Code: ППВ2 

2. Discipline: Traffic rules. 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: the first (Bachelor’s degree). 

5. Year of training: 3. 

6. Semester 6. 

7. Number of ECTS credits: 3. 

8. Lecturer/lecturers surname, initials, degree, position: Marchuk R.M., Ph.D., Lecturer. 

9. Training results:  

• mastering of the basic theoretical and practical provisions on which the principles of the organization 

and regulation of traffic in Ukraine are based; 

• formation of the bases of professional competence and professional outlook;  

• ability to apply knowledge to ensure road safety.  

10. Forms of organizing classes: training classes, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Introduction to the profession», «Road 

safety», «Automobiles». 

12. Course content: Characteristics and features of road traffic in Ukraine. Road signs and road marking in 

Ukraine. Traffic regulations. Features of vehicles road traffic through railroad crossings, on mountain roads 

both on abrupt descents and in the course of towage and exploitation of transport structures. Technical 

condition of vehicles and their equipment. 

13. Recommended editions:  
1. Fomenko O. Ya., Ratsibors'kyy B. L., Husar V. Ye., Rudnyts'kyy V. A., Boyko, A. I. Pravyla 

dorozhn'oho rukhu Ukrayiny. - Kyyiv: Ukrspetsvydav, 2014. – 96 s. 

2. Derekh Z. D., Zavoryts'kyy Yu. Ye. Ilyustrovani pravyla dorozhn'oho rukhu Ukrayiny: navchal'nyy 

posibnyk. - 2-he vydannya, pereroblene ta dopovnene. - Kyyiv: Ariy, 2014. – 122 s. 

3. Zakonodavstvo Ukrayiny. Dorozhniy rukh ta shtrafy: osnovni normatyvni dokumenty. – Sumy: TOV 

“VVP NOTIS”, 2014. – 52 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures - 18 hours, practical classes - 18 hours, independent work – 72 hours. Total – 108 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): test at the end of the 6
th

 semester. 

Current control (60 points): testing. 

16. Teaching language: Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


