
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ППВ–5; 

2. Назва: Безпека дорожного руху; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 2; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Пахаренко Володимир 
Леопольдович, к.т.н., доцент; 

9. Результати навчання:  
- необхідно знати про вплив конструктивних якостей і технічний стан автомобіля, 

дорожні умови, психіку водія і техніку водіння на безпеку руху; 

- вміти аналізувати технічний стан автомобіля, дорожні умови і їх плив на дорожньо-

транспортні пригоди. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вступ до фаху, автомобілі, 

деталі машин і ПТО, автомобільні двигуни. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: технічна експлуатація 

автомобілів, основи технологічного виробництва та ремонту автомобілів, організація автомобільних 

перевезень. 

12. Зміст курсу: сособливості правил дорожнього руху які стосуються автомобілів, особливості 

транспортних перевезень на атомобілях, дорожньо–транспортні пригоди(ДТП) та їх аналіз, вимоги до 

безпеки конструкції і технічного стану автомобіля, гальмівні якості автомобілів та безпека руху, 

маневрування, стійкість, гідроковзання, організація руху, умови безпечного водінняавтомобілів. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. В.М. Герзель, М.М. Марчук, М.А. Фабрицький, О.П. Рижий.Організація автомобільних 

перевезень, дорожні умови та безпека руху. Рівне – 2008, - 200 с. 

2. Довідник безпеки руху. Київ, 2002. 

3. В.Л.Пахаренко Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Безпека дорожнього руху” дпя 

студентів за напрямом підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт”. Рівне, НУВГП, 2017. – 120с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
12 год. лекцій, 12 год. практичних занять, 48 год. самостійної роботи. Разом – 72год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів навчання. 

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

Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

В.о. завідувача кафедри автомобілів       В.М. Глінчук  

та автомобільного господарства               к.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 
 

1. Code: РРV 5; 

2. Title: Road safety; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: I (Bachelor's degree); 
5. Year of study as proposed discipline: 3; 

6. Semester when studied discipline: 5; 

7. Number of established ECTS credits: 2; 

8. Surname, initials of lecturer / lecturers, scientific degree, position: Paharenko Volodimir 

Leopoldovich , Candidate of Technical Sciences, Associate Professor; 

9. Learning outcomes: 
• need to know about the impact of design quality and condition of the vehicle, road conditions, 

driver's psyche and technology driving safety; 

• be able to analyze the technical condition of the car, road conditions and their impact on road 

traffic accidents. 

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical training, control measures. 

11 • Disciplines preceding the study of the specified discipline: admission to specialty, cars, parts of 

machines and equipment, automobile engines. 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: technical operation of cars, basis of 

technological production and repair of automobiles, organization of road transportation. 

12. Course content: the characteristics of road traffic regulations relating to cars, the peculiarities of 

transport of motor vehicles, accidents and their analysis, the requirements for the safety of the design and 

technical condition of the car, the brake performance of vehicles and traffic safety, maneuverability, 

stability, sliding down, movement organization, conditions for safe driving cars. 

13. Recommended editions: 
1.  V.M. Gerzel, M.M. Marchuk, M.A. Fabrytskyi, O.P. Ryzhy. Organization of road transport, road 

conditions and traffic safety. Rivne - 2008, - 200 p. 

2. Traffic safety guide. Kyiv, 2002. 

3. VLPaharenko A summary of lectures on the discipline "Road safety" for students of the direction of 

preparation 6.070106 "Automobile transport". Rivne, NUVGP, 2017. - 120s. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

12 h. lectures, 12 h. practical classes, 48 h. independent work. Together - 72 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, the introduction of business and role 

games, case studies, individual and group research tasks, the use of multimedia learning tools. 

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

Final control: completion at the end of 5 semester. 

Current control (100 points): testing. 

16. Teaching language: ukrainian. 
 

Acting head of the department of automobile     V.M. Glinchuk  

and automobile industry             Cand. of Tech. Scien., Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


