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Зміст 
№ 

з/п 

 

1.  Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ДПТНЗ «Реутинський 

ПАЛ» з професії: «Водій автотранспортних засобів» категорія «С» 

2.  Кваліфікаційна характеристика випускника з професії: «Водій 

автотранспортних засобів» категорія «С» 

3.  Типовий навчальний план підготовки за професійною кваліфікацією: 

Водій автотранспортних засобів категорія «С» 

4.  Робочий навчальний план 

5.  Пакет навчально-плануючої документації з предмету «Перша медична 

допомога» 

6.  Пакет навчально-плануючої документації з предмету «Професійна етика 

та культура водіння» 

7.  Пакет навчально-плануючої документації з предмету «Основи 

законодавства України» 

8.  Пакет навчально-плануючої документації з предмету «Будова 

вантажного автомобіля» 

9.  Пакет навчально-плануючої документації з предмету «Основи безпеки 

дорожнього руху» 

10.  Пакет навчально-плануючої документації з предмету «Правила 

дорожнього руху» 

11.  Пакет навчально-плануючої документації з предмету «Охорона праці та 

навколишнього середовища» 

12.  Пакет навчально-плануючої документації з професійно-практичної 

підготовки «Водіння автомобіля категорії «С»» 

13.  Критерії кваліфікаційної атестації випускника 

14.  Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

 
 



Освiтньо-квалiфiкацiйна характерпстика випускяика професiйно-
технlчЕого навчального зекладу

f,ержавний професiйно-техпiчннй навчffльнвй заклад
<<Реутпнський професiйний аграрзкй лiц*й>>

|. IIрофесiя - 8З2Z Водiй aBтoTparrcrropTнIо( засобiв.
2. Квалiфiкацiя: водiння автотранспортнI,ж засобiв категорii С (автомобiлiв,
якr гrризначенi дJuI шеревезgння ваrrтажiв i дозволена максимальна ь{аса якlD(
перевипIуе 7500 кг (16500фу*rгЬ).
3. Квалiфiкацiйнi Butllozu :
повинен знати:

Законодавство Украiшr про автомобiлънrй транспорт i дорожнiй рр;
правипа дорOжнього руху; правила перевезення вшrгажiв (в т.ч. небезпечнlж,
BeJтиKoBiгoBrж, негабарrгнюс), порядок i рлови перевезенýя Еаýilкирiв i багажу;

цризначеннrl, рOзташрання, будову, гIрI*IIц{fi дii агрегатiв, складовlD( одиниIр,
механiзмiв i систем ,lBToTpaHcгIopTtlI]ж засобiв категорii С та гrравила iх технiчноi
експлуатацiТ; будову, цравила експлуатацiТ i технiчноm обслуговування прлтчепiв;
осIIови керування ilвтOтранспортними засобами; мO}кJIивi причшrи дорожньо-
TpaHcпopTHI,D( пригод та способи ix запобiгашrя; харакгер вIшиву клiмrгичrпж
умов (дощ, туман, ожеледиця та irшlе) на безпеку руху; несправностi, що
виник€lють в процесi ексгшуатацii ч}втотранспортнID( засобiв, способи iх
виlIвленнrI i усунеrпrя; порядок прOведеннrI технiчного обс;ryговування; правипа
безпечного ведення робiт, пожежноi безпеки та caHiTapii пiд час технiщlого
обслуговуванIu{ автOтрutнспортного засобу та пй час роботи на лiнii; особлlшостi
користувiIннrI ексIшуагафfulрпrли магерiалали (паlшво, мастипа, електролiт та
rrшlе), шравI4ца зберiгання а_втотрiIнсшортЕIlD( заsобiв на вiдкритiй стоянцi i в

гаражi; правила над€rння гrершоi допомоги потерпiлим пц час дорожньо-
транспортнI,ж пригод, правовi 0снови i вiдповiдалънigтъ за гrорушенЕll правил
дOрожнього руху, правил експлуатацii автотранспортного засобу, завдання
матерiальноi шкоди та шкоди навколишIньому середовищу.
.ГIовинеп умiти:
Керуе автомобiJьIIими трансгrортними засобами, якi вiдносжься до кагегорii С
за рiзtпос дорожнiх умов. Виконус вимоги правип дорожньог0 рухт, правил
перевезень BaHTaжiB, пасажирiв та багажу. Забезпечуе налеэкшй технiчlшаrl стан
автотрансЕортного засобу. Керуе спецiа;ьнrашт обдадцанттям, яке встЕlýовлене на
rцD( aBToTpilHcпopTHpD( засобах. Буксирус itвтопрrтtriп повною маýою до 750 кп

, Перевiряс технiчнrй стан автотр€lнспортIIог0 засобу перед виiздом на лiнiю та
пiсля повернення з рейсу, ЗабеЗлечуе справЕiстъ обладнання автотраýспортного
засобу вiдповiдно до вимOг стаIцартiв, що стосуються безгrеки дорожнього руху
i oxoporм н€IвколишньOг0 середовип{а. Вlжонуе роботи з щOденного технiчного
обслуговуванIuI автотр€tнспортного засобу. Подас автотранспортнлй засiб для
наваЕт€Dкення та розванта}кеЕнrI. Кокгроrпое правшrьнiсть завант€Dкеннr[,

розмiщеr*rя та крiгшеннrr вatнтажiв ( у тому числi * небезrrечнIж, веJIиковаговI/DL
негабарlтгшж) у кузовi. Усувае технiчнi HecпpaýHCIcTi, якi вlдцшають пiд час

роботи на лiнii i не потребують розбирання механiзмiв. Виконус реrулювальнi
роботи. Заправляе alвтотрЕ}нспортнi засоби п€uIивом та irшrаtи екsпýуатацiйrппли



мtrгерi€ьтами. Оформ"llяе дорOжню документацiю. Надае першу медичну

доtIомогу потерпiлшr пiд час дор ожнь о-тр анспортноi пригоди.
ц . 3 ае а,ц ь н опр о ф есiй Hi в uлй пzu
fIовинен:
- рацiонально та ефектr.шно органiзов}.вати працю на робочому мiСцi;
- додержуватись норм технологiчного процесу;
- не догlускати браку в роботi,
- знати i виконувати вимоги нормативних aKTiB прс охорону працi та
навколишнъого середовища, додерж}.вrги норм, методiв i прlйомiв безuечного
веденЕя робiт;
_ використовувати в разi необхiдностi засоби попередження i усунелшя
природних i непередбаченrж негативних явих{ (пожежi, аварii, повенi тощо).

5. Вuлпоzu do освimньо-кв{Iлiфiкацiаноzо рiвня оеiб, якi навчаmuмуmься в

сu cmeMi пр о ф есiй н о -mехнiц н о l о св imu
IIопередшi освiтцьо-квадiфiкачiйшi piBHi:
Повна загаJIъна середш або базова ocBiTa. Професifшо-технiчна ocBiTa
(лiцензоваlмй або агестоваrшtй в fiAK Украir*л навчаьний закJIад з ItавчанFIrI

водiiв транспортнlD( засобiв, яуатй акредитованlй в ýержавтоiнсяекцii) Зi

спецiашъною пiдготовкою за ýержазт*пл стандартом пiдготовки воДiiв
автомобiлiв категорii кС> . У разi здiйсненrrя перевезенъ небезпечнЕх ваrrт'ажiв -

спецiа,чьна пiдготовка за вiдповiдrгr,*rи назчжьними планами i програмами Т

наявнiсть cTal}Ky роботи водiсм категорii кС> не меЕше З-х poKiB.
на категорiю кС>- повна загальна середul або базова ocBiTa. Без вимог до cT€DKy

ппбпти
6, С ф ер а пр оф есiй Hoz о ва корu сmання ва пу скна ха,.

вантажнi автомобiлънi перевезеш{я.
7. Спецuфiчнi вuмоzu:
_ BiK пiсля закiнчеrrня TepMiHy навчаннjI - старше 17 poKiB, з вiковими
обмеженнями на право використання посвiдченrrя водiя з i8 poKiB.
- Стать: чоловiча, хtiноча.
- Медичнi обмеження

ГIiдстава КХ вrдгrовiдно до лСПТо 8З22.оL ба.24-

Щиректор рiй ЧЕЧЕЛЬ

ffi#.*ЭП

@



Квалiфiкацiй на характеристи ка випускн и ка п рофесiйно-техн iч ного
навчального закпаду

Щержавний професiйшо-техпiчншй ппвчальшпй заrсllад
<<Реугннськпй професiйнвй аграряпй лiцеЬ>

L. Професiя - 8ЗZ2 Водiй aBToTpelHcпopTHIlD( засобiв.
2. Квалiфiкацiя: водiнrrя aвToTpaнcпopTlrlD( засобЬ кrгегорii С (автомобiлiв,
якi призначенi дJuI перевезенЕя вантажiв i дозволе!{а макýимilJIъна маса -{крЖ

перевlшIуе 7500 кг (16500фуmiв).
3. Кв алiфiкацiilнi BaJy, ozlt :

Завдання та обов'язки. Керус колiсними транспортними зассбами категорii С за рiзнюl
дорожнiх умов. Виконус вимогиправил дорожнъого руху, правил перевезень вантаясЪ,

паоажирiв та баrажу. Забезпечус нал9эI{ний тsхнiчниri oTarr тр*rrсIIортýого засобу. ПеревiРяс
технiчний стан транспортного засобу п9ред виiздом Еа маршрут (лiнiю}, на маршругi та пiсля
поверненF{JI з рейсу вiдповiдно до вимог ЕормативIrо-правових aKTiB. Забезпечус справнiсть
обладнання вiдповiдно до встановленI,D( вимог, що стосуються безпеки дорожнього рухУ i
правил житгсдiялъностi. Виконуе роботи зi щозмiнного технiчного обслуговуВаннrI
т_ранспортного засобу. Подас транопортний засiб пiд навант;tlкеЕня та розвантаження.
Контролю€ правиJIьнiсть заванта)кення, розмiщешrя та закрirлення вантажiв, ЗOкрема

швидкопсувних, небезпе,шrих, в9JIиковагових, великогабаритних, у кузовi тРанСпОРТНОГО

засобу. Усувае технiчнi HecпpaвHocTi, якi виникають пiд час роботи трilнсfiортного засобУ на
лiнii i не потребують розбираннrI його складових частан, За потреби вlжонус регуJIювальнi
роботи. Заправляе автомобirrьнi транопортнi засоби пilьним та iншими експлуатачiйr*rми
матерiалами. ОформjIяе дорожсню документацiю, перелбачену робоmдавцем, Еормативно-
правовими актами. Надае домедичну дOпомогу потерuiлим в дсрожньо-транспортних
пригодах, викJIикас сrцпкби ексfреного fiорятунку.

Повинен знати: закоЕи, розпорядчi документи центрrlльних органiв BиKoHaBIIoi влади i
мiсцевого самоврядуваннrI про автоь{обiльrrцй трансЕорт i дсрожнiй рух; правила дорожньОго

руху; правила перевезення вантажiв, зокрема, IIIвидкопс)aвнЕх, небезпсчниь великовагоВих,
великогабаритних, призначення, розташ)rвання, будову, принцип дii систем, складникiв
транспортних засобiв категорii С, правила ix Texнi.пroi сксплуатацii; булову, rrравипа

технiчного обсrrуговуваншI та технiчноi експлуатачiI причепiв; осIlови кýрраннJI
т_ранспортними засобами: можJIивi причини дорожЕъо-транспортних прнгод та способи
запобiгання iM; причини виникнення несfiравностей, способи ix виявлення та усуfiен}ul;
характер впливу клiматицrмх умов (лощ, туман, ожеледиця та iнше) на безпеку РухУ;
несправностi, що виникilоть в процесi екс[Iý/атацii транспортнIа-х засобiв, способи ix
виrIвленнrI i усунення; пOрядок провsден}rя технiчного обслуговуванilя та щозмiнноi перевiрки
придатностi до експлуатацii; правила життсзабезпечення пiд час технiчного обслуговування
транспортного засобу та рботr1 на лiнii; особливостi користуванюI ексIIJIуатаuifuтими
матерiалами (пальне, оливи, мастила, електролiт, антифриз та iнше); правила зберiгання
транспортних засобiв на вiдкритiй стояlцi i в гаражi; правияа надання шершоi допомоги
потерпiлим пiд час дорожньо-транспортЕих пригод, телсфони служб екстреного Еорятунку,
правовi основи i вiдповiдальнiсть за порушення правил дорожнього руху? правил екоппуаташii
транспортного засобу, завдашш матерiальноi шкOди та шкоди довкiллю; правила
житгедiяльностi.

Квалiфiкацiйнi вимоги. Повна загаJьна середняr ocBiTa, Г{рофесiйна {професiйно-
тсхнiчна) ocBiTa (навча.ltьний заклад з пiдготовки водiiв транспортних засобiв). Спецiальна
пiдготовка за типовими навчаJIьними планами i програмапда пiдготовлал водiiЪ транспортних
засобiв категорii С та квалiфiкаuiйна атестацiя. У ржi здiйснsнtш ýеревезень яебезпечних
вантажiв - спецiальна пiдготовка за типовими навчаJIьни},rи плаЕами i програмами пiдготовки



водiiв дJш перевезеннrI небезпеtIних вантажiв вiдповiдного кпасу та стаJк роботи - не менше 3-
х poKiB на Tpat{cпCIpTнoмy засобi вiдповiдноi категорii,

,Щовiдник квалiфiкацiftil{х характеристп< професiй
працiвrшшсiв <<Зага-rrьнi положення}) п,lr. 5 Випуск 69
"Автомобiпьний транспорт"

Щшректор iй чЕчЕль



Типовий навчаJIьний план
пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв.

Црэфесiя-(8322) Водiй автотранспортних засобig.
Спецiалiзацiя:водiн*rя автотранспорrшах засобiв

категорii <<С>.

Загальний Фонд навчального часу-ЗЗ5 годl.*л,

Ns
з/п

Шп_*- *, ,,,.хl lcD*talrtDIr rlrr ll}rLЛ.vIЕ r Кiлькigгь rод}lý

Всьогg З rцrх ха
лабораторно-
тракrишli
Еобqтrд

1. Загатrьнощlофэсйна пiдготовка. 1$

1.i Основи законодавства Украrrпл. l0
2. Професiйяt}-теоретиIш* пiдцетовка. 241 32

2.1 Oxoporra цраrц та навкоJIиilIнього сýредовипIа. zO

,) .! Булова й ексшýrатацiя ванта:кноrо автомобiля. 63

Z.э Празила дорожнього руr(у, 100 28

2.4 Основи безпеки дорожIБого руху та г{ерша т!rод,r.rr{а

допомога.
48 4

2.5 ГIрофесifша етика та KyJrnTypa водiшrя. lo

J. ПрофеейпO-практичIlа rriдготовка. бt}

з.1 Водirптя автомобiля. б0

4. Консультацii. I0

5. .Щерясавна кв*лiфiкацйпа аl,g6lдr{iя. 8

Загальшлй обсг IIавчаJIьного часу (oKpiп п.3). 275 32
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J\b

з/п
Тема Кiлькiсть годuн

Всього З ннх на
лабораторно
-праrrrичнi
ообgтЕ

1 Медиqне забезпечеrтrя безпsки дорожнього руху, 2о a
J

всього годrlý: 2о 3

Типова навчальна програма з предмета
<<0снови безпеки дорох(нього руху та перша медичýа допомогаD.

Тема. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху. Загальнi положеншI.

,Щорожньо-транýпортний травматизм. Принпипи органiзацii медичноi допомоги потерпiлим.
Юридичнi аспекти в питаннях надання медичноi допомоги потерпiлим. Медична аптечка дJuI

спорядженнrI транспортних засобiв.
Основи aнaToмii та фiзiологii людини.
Органiзм людини, Органи дихgtння, серцево-судинFIа система, iх функцii. Характериýтика

судин. Розмirцоння ос}lовних кровоЕосних судин, мiсця дJIя притиснення артерiй.
Пульо, його характеристика. Опорно-руховий апарат, М'язи i зв'язки.

Щентральна норвова система.
Стан, небезпечний для життя людини.
Кровотеча, Ii види та ознаки. Ранова iнфекriя, асептика та антисýптика.
Зупинка серця: причини, ознаки.
Сонячний i тепловий удари, ix ознаки.
Отрусння чадним газом, його ознаки.
Перша долiкарняна допомога людинi у ДТП,
Загальнi по}шття Еро першу лолiкарняну допомогу особам, якi потерпi.rrи при нещасних

випадках або дорожнъо-транспортЕих пригодах.
Забитi мiсця, розтtrнoннr{ зв'язок та вивI,Iхи: ознаки, ускладненнrI, перша допомога,
Псреломи: види та ознаки, ускладненнrI IIри пероломах, Надаrшя першоi допомоги при

переломах щелепи? кJIючиць, ребер, хрбта та KicToK таза. Правила накладання шин.
Травма цудей i живота: види та ознаки. Пневмоторакс. Псрша допомога. Особливостi

трutнспорт}ъанЕя.
Зупинка диханнrI, TexHiKa i споооби шт}лlного вiдновлення дЕханýя. Нспритомнiсть: ознаки,

перша допомога.
Опiки тепловi та хiмiчнi. Ураження ел9ктричним струмом. Отрусння газами, етиловим

бензином, антифризом.
Перша допомога потопаючим.
Надання першоi допомоги гtри тегIлових i сонячних ударах, опiках, отру€ннях газами,

замерзаннi, обмороженнi та потопленнi.
Перша допомога при oTpyeнHi чадним газом.
Послiдовнiсть у поданнi допомоги потерпiлим у ýТП,
Визначентrя i TepMiHoBe ilрипиненлlя дii травм}.ючогофактора, вивiлънення потерпiлого iз

транспортного засобу, Надання першоi допомоги.
Правила i засоби перенесеннr{ потерпiлого, Правила i способи траýсflортуванЕ{я потерпiлого

рiзними видами транспортних засобiв.
!iя алкоголю та наркотикiв на працездатнiсть водiя.
Небезпочнi наслiдки вживаншI алкогоJIю, наркотикiв i лiкiв, що негап{вно впливають на стан

людини i зниженпir тrrвидкостi реакцiI, послаблення уваги, погiршення зорового вiдчуття,
сонливlсть, невlдворотн1 змlни в органlзм1.



Даборторно-практищi робош
1. Вiдпраrшовllrfitr техшiки зуImЕки r<ровотечi, накJIадашut пOв'жок, ýадаIшя першоi

допомоги.
2. Вiдrrрацrоваrпrя Te?ЁiKи кадашш допомоги у ДТI} послiдовнiсть дiй надання дOпомOги цри

' дттI.
3. НапраtшоваЕня навшrок надання першоi допомоги.
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на засiданнi цикловоi KoMicii
or"-.q -qT.io -ппrЪепiтigпТ пi пгптпрrтл тя rrяfлптпiр,IrlrJruлц tlrrrvr rrrдr

виробничого навчаннrI сiльськогосподарського,

Затверлжую
в.о. заст. двреюора
з навчальI{ уftнр+бнччsi роб oTI4

автотранспортного та еýектротgхнlчного нагrрямlв
ГIпотокол Jф L2

Вiд ъaLp
В.М, Коотипко

Робоча навчальна програма
з предмета " перша медичýа допомога О'

пгrттп Rз22.оI.00 .68 _24-2gtzлLлr-J va

Професiя - Водiй автотраЕспортних засобiв
Квалiфiкацiя - категорiя <<С>>

Гру*а
I курс 2а2* -2а2lа,р,

Ns
з/п

Тема Хiлъкiсть rодин

Всьgго З вях на
л*бораторнс
-шр*кгнчнi
ооýотв

J Медrчне забезпечешrя безпеки дорожнього руху. 1л *J

Всьогg годиý: z4 J

Тема 1.Медичне забезпечення безпеки дорýжнього руху. Загальнi поло}кеýня.
.Щорожньо-траЕспортяий травматизм. Прикдипи органiзацii медкчноi допомоги потерпiлим.

Юридичнi аспектII в Еитаннях rrаданш{ медичноi допOмоги потсрпiяим. МедячЕа агtтечка для
споряджоннrI транспортних засобiв"

Основи aнaToмii та фiзiологii людини.
Органiзм людини. Органи дихання, серцево-ýудинна система, ix фlнкчil. XapaKTeprtcTиKa судин.

РозьдiцеF{ня ос}Iовlrllч кровоIIосних судин, рдi*ця д,Lч пр;атиснеЕlr.ч apTepi:1,

Пульс, його характеристика. Опорно-руховий апарат. Мязи i зв'язr*л.

Щентральна нервова система.
Стан, небезпечний для я€иття людини.
Кровотеча, ii види та ознаки. Ранова iнфекцiя, асептика та антисептика.
Зугплнка серl{я: причини, ознаки.
Сонячний i тепловий удари, iх ознаки.
Отруення чадним газом, його ознаки.
IIерша лолiкарняfiа допомога людинi у ДТII.
Загальнi по}u{ття про перI[у лолiкарняну допомогу особам, якi потерпiли при нещасних випадках

або дорожrтьо-трансшортних пригодах.
Забитi мiсця, розтtrненнlI зв'язок та вивихи. ознаки, ускладненЕя" Есрша доЕомога.
Переломи: види та ознаки, ускJIадненнJ{ при rтер9ломах. Надааня першоi допомOги lrри гrерsломах

щелепи, ключиць, ребер" хребта та KicToK таза. Правила накладаЕýя шин_
Травма грудей i живота: види та озýак}r. Г{яевмоторакс, Перша допомога. Особливостi

транспортування.
Зупинка дихання. TexHiKa i способи ш"учЁOго вlдновлення дихання. Непрrгомrriсть: ознаки,

перша допомога.
Опiки тепловi та хiмiчнi. Ураження електричýим струмом. Отруеняя газами, етиловим бснзином,

антифризом.
Перша допомога потопаючим.
Надання першоi дOfiOмOги при тсплOвих i согtячнлl_х ударах, опiках. отруЁнilях газами, замерзаннi,



обмороженнi та потопленнi.
Перша дошомога при oTpy€HHi чадrтим газом.
IIосдiдовнiсть у вgдавнi доЕIsмоrи потерrliлим у ЩТII.
Визначешrя i TepMiHoBe припиненrrя дii травмуючого фактора, вивiльнеЕня IIотерпiлого iз

транспортного засобу. Наданrrя першоi допомоги.
Правила i засоби перенесеннJ{ потерпiлого. ГIравила i способи траЕспOртуваЁЕrt потерпiлого

рiзними видами транспортних засобiв.
fliя алкогоJтю та наркотикiв на працездатнiсть водiя.
Небезпечнi наслiдки вяý{ваннrt аJIкоголю, наркотикiв i лiкiв, що негативно впливають на стан

людини i знrшкення швидкостi реакчii, послаблення увагн, погiршенrтя зорового вiдп"ття, сонливiсть,
невiдворотнi змiни в органiзмi.

Лабораторно-практичнi роботи
1. Вiдпрацювl}ннrl технiки зупинки кровотечi, накJIаданнrl пов'язок, Еадан}uI першоi допомоги.
2. Вiдпрацюваннrl технiки надаЕЕrI допомоги у .ЦТП: послiдовэriсть дiй наданlш доЕомоги при

дтп,
З. НапрацюванIш навичок наданнJI перпrоi допомоги.
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Розгляiнуто

на засiдш*ri цикловоi KoMici1

Затверджую

в.0. заýт. дирýктора

викJIадачiв пр офес iйноi пiдготовки та майстрiв

вир обrмчого навчаrшrя сiль ського сподар съкого,

,lвтотрalнсIIортЕого та електротехнiчного нагtрямiв

Протокол М 6

20ilсý.

I\{. Костирко

Поурочно-тематич ний плаш

з предмета <<Перша медична допомога>>

овноi роботи

[. Слущка

в.

А,

Ng

чпокч
Змiст програми К-ть

годин
Тема. Осповп aHaToмii та фiзiологii людЕIIн.

t.
.ЩорожIъо-транспортнrй TpaBMaTI/BM. Прt,ппдшlи
органiзацii медичноi допомоги потерпiлr,пл. Медитlа
апIечка.

1

2. Органiзм людш{и. Органи дlD(анн4 серцево-судиlша
система ix фуrжцii.

1

a
1 Пульс,його характеристика. Опорно-руховий апарат.

М'язи i зв'язки.
1

4. цеrrгпа_ьна неовова система. 1

Тема. Стан, пебезrrечний для жтття людпrrи.
5. Кровотеча, i{ види та ознаки. ParroBa iнфекцiя, асешгика та

антисептика.
1

6. Зугпrrжа ceplц: пршIини. ознаки. 1

7. сонячrпдй i тегшовrй чдаои" rx ознаки. 1

8. Отруеt*lя чадним гztзом ,його ознtжи. 1

9. В iдгlр al+oв aHHrI технiки пр ов едеш{я серцев о-легенев oi
пеанiмашiт.

1

10 Вiдпраrцованнrl технiки зупинки кровотеч. 1

Тема. Irерша долiкарнffна доilомога людинi ч ДТII.
l1. Загальнi понr{ття про першу долiкарняну доrrомOгу

потерпiлим при нещаснlж tsипадках або у ДТП.
1

t2. Забитi мiсця, розтягнеЕItя зв'язок та вивIл{и: ознаки,
ускJIадненюI, перша допомOга,

1

13. Переломи: види та ознаки, ускладнек{я. Надаrжя першоi
доIIомоги при IIерепомах.

1

т4. Вiдпраrцовання технiки наюIадання шиЕ за допомогою
гriдрл^rнюi засобЬ.

1



15, Зуглшжа дIжання. TexHiKa i способи штуIного
вiдновлення дихання. Неприlгомнiстъ : перша допOмога.

1

16. Опiки тепловi та хiмiчнi. Ураження електррIчним
сточмом.

1

I7. Перша допомога гIотопulючим та при oTpycr*ri чаднлпrл

г€lзом.

1

1пl6. Перша допомога при теIIлсвих i сонячнlо< ударах, опiках,
замеозаннi та обмооожет*ri.

1

19. Вшiльненнll потерпiлого iз транспортЕого засобу i
способи TpaHcnopTyBaHIrrI. Правшtа i способи
пеDенесення потеппiлого.

1

20. Отруеr*rя газами
допOмога,

,бензином, антифризом. Перша l

2| Травма грудей i жrавота: види та ознаки ,Пневмоторакс.
Перша допомOга" транспортуваннrI.

1

zz. Лiя алкогоJIю та Еаркотикiв на працездатнlсть водiя. l
23, Вiдпраr+ованнjl технiки надання першоi допомоги у ДТП. l
24. IIiдсумково-узагальЕюючий урок. l



KpиTepii оцiнювання якостi знанъ учнiв
з предмета <<Перша медична дапоF{ога>>

PiBHi
навчальних
fосягнень.

Бали Внмоги до зпаýьо yMiHb i навпчок учнiв .

I. Початковий. 1 учнi розрiзнлотъ об'скти вивчеý}lrI
7 Учнi вiдтворюютъ незначну чаýтж{у

навчtLIIъного MaTepi*y, мають нечiткi
уявленюI гrро об'ект вивченюI.

3 Учнiв iдтворюютьчастиЕунавчrLцъного
матерiалу, з дOпомогою вIIителя виконуютъ
елеме}Iтар Hi завдаrшя.

II. Серелнiй. 4 Учнi з допомогоювчителявlлгворюють
Основшdrнавч€tльшй{атерiал, можутъ
повторити за зразкомпевнуоперацiю, лiю.

5 Учнiв iдтв орюютъ о cHoBHr.d*raB чаяъr*й
матерiал, здатнi з помилками й
неточнOстями дативиз}{аченнrl IIOHjITЬ.

6 Учнi виrlвляютъзнчlннrl й розумiнrшосновнlD{
Положенън€IвчiIJIьногоматерiаry. Вiдrовiдi
rхлравильнi, а_пе недостатнъоосмисленi.
Вмiютьзастосоврат}rзнанюI при BиKoHaT*ri

завдань за зрilзком.
III. Щостатнiй. 7 Учнi прчtвильно вiдгворюютьнrlвчальт*пi

MaTepiari, знаютъосновопOложнiтеорii i
факти, вмiютънаводитиокремi власнi
приюIади напiдгвердкен}шпевних думок,
частков окоrrцр олюютьв.Ilаснiнавча_llьнiдii.

8 Знанrrя учнiв с достатнiми. Учнiзастосавуютъ вивчений
матерiал у
стандартн}D( ситуацiях, нilмагitються
ана-пiзlъати, встановJIювати найсуттевiшi
зв'язки i за_шежнiсть мiж явищами, фактами,
робити виснOвки, з€гЕutом контролюютъ
впасну дiялънiстъ. Вйповiдi iх логiчнi,
хоч i маютъ неточностi.

9 Учнi добре володirотьвивченимматерiалом,
З астосовуютьз}lаЕIiя в стаIцартних
ситуацiях, умiютъаналiзувати й



систематизрати iнформацiю, використовують
загаJlъновlдомlдок€}зиlз самостlинOю 1

гIр€IвиJIьнOю аргумеrrгаl {i ею.

[V Високий. 10 Учнi мzlють повнi, гrrрlбокi знаЕня, здатнi
Вшсористовувати ix у практичнiй
дiялъностi, робrrги виýнOвки, узагаJьнення.

11 Учнi мalютъ гнушti знilнюI в межilх вимог
Навчалъrлоr програм, аргументовiжо
Вш<ористовуютъ iх у рiз*пж скгуат{iях,
Умiютъ знrlход{ги iнформацiю та
Аналiзувати ii, стzlвити i розв'язувати
проблеми .

12

Учнi маютъ системнi, Mirщi зна'ннrI в обсязi
та в меж€lх вимог н€lвчrtJIьнlD( IIрогрllм,

усвiдомлено використовуютъ ik у
стаIцартЕI/D( та неСТil}ЦаРТЕIlD( СИryаuiЯх.
Умiютъ самостiйлrо аналiзувати, оцir*овати,
Узага.,тьr*овати опанований MaTepia.rr,

Самостiйлrо кориýтуýатися джерелами
iнформацii, прrймати рiшеная,



Контрольнi пит8ння

з предмеry (Перша медЕчна допомогаD

IIрофесiя - <<Водiй автотрапспортнпх засобiв КатегорГi С}>

Квалiфiкацiя: Категорii (С>}

Тема. 0снови aнaToмii та фiзiологiТ людини

1. ЯкIаi склад автомобiлъноi €lIIтечки.

Z. Якlй в HopMi tý,лъс у здоровоi rподлrша.

3. Якi фуrжцii викоЕуютъ органи дрD(аЕнrI.

4. Яке перше гIравипо надаш{я допомоги постраждалоIчfу при ЩТП.

5. Що вход.Iть до скJIаду централъноi нервовоi системи.

Тема. Стано небезпечний длff життя людини.

1 .Якi ознаки зупинки серця.

2. Як Еада€тъся перша допсмога при теIшовому та сонlгшому ударах.

З. Правила накJIадак{я кровосIlинного ддtгута.

4. Способи зупинки венозноi кровотечi.

5. Способи зупинки apTepia"lbHoi кровотечi.

6. Перша допOмога при oтpycнHi чадrшпrл гчlзом.

7, Як цравиJIъно обробити рану.

8. Послiдовнiсть шроведенЕя серцево-пýгеневоi peaHiMaчii.

9. Яке спiввiдношення натискань }ra грудну клiтшrу та шт}пrного дrжашrя при

цроведеннi серцево-легеневоi реанiмацiТ.

10. Як перев'язати palry, якщо раrry завдано ножем, яхйдосi в нiй.

1 1. На якIй максим€lJьнlй TepMiH може бути накJIадений лжгут.

12, Якi предмети не можна використовувати дJIJI зугпilil(и артерiальноi кровотечi.

Тема. Перша долiкарняна допомога людинi у ДТfI.
1. Правила вr.вiлънеш{я потерпiлого iз транспортного засобу, послiдовнiсть дiй.

2, Якi ознаки зупинки дlжtlнюI, способи вiдновлешrя rтрохrдrостi дихrlлънlD( шляхiв,

3, Якi ознаки трrlвми грудноi клiтrши.

4. При якIж травмах нсжладаеться окJIюзifлна пов'язка. Правила накладання.



5, ЯI надати першу допомогу в разi забою живота живота.

6. Послцовнiстъ дй гrри надаrпri допомоги при вiдкритому переломi кiнцiвки.

7. Якнадати першу доrrOмOгу в разi oTpиMilHElI опiку в дорозi.

8. Як вIшив.tють €tпкоголъ та наркотики на дiездатнiстъ водiя.

9, Як надати першу допомогу потерпiлому з вивIф(ом кirщiвки.

10. Як надати першу допомогу при зtlмерзштнi та обморожешri.

1 1. Як надати допомогу потопztючому.



Рекомендоваца лiтература з предмета <<Перша медЕчна допомога})

1 . Охоронапрацi та безпекажиттсдiяльностiнаселеннrl у надзвиrlайrшж

ситуацiях: Навчальшшiпосiбник / За ред.. I.B. Кочiва. Киrв :Здоров'я, 2005.

2.ТираIО.С. Перша медичнадопомога, XapKiB. Фолiо, 200З р.

3 . В. С. Тарасюк. Медпцана надзвиtlайrптхсr.r,гуацiй. Киiв, кМедlпlина>,

2010.

4. Медшп*rа невiдкладнiхстанiъ l За ред. д,м.н. I.C. Зозулi. Киiв,

<Медицина>>, 2aI2.

5, LL TiToB, О.В. Волошiнсъкй, 0.I. Даrцок. Алгоритмlшадашul

НевИкладноiдопомоги при крити.{нrж станах. В iш*rця, 20|2.

6. В.А. Левчеrжо, I.П. Вакаrцок, та iH. Безпекажrгтедiяьностi: медиtlне

З абезпечешurдор ожнь о-тр анспортнюfiрItrод. lB ано- Фр аrжЬ сък, 20 lЗ,

7. Журнал кЕкстра медиtина: вiд науки до пр€lктики). За ред.

В.Щ. Юрченко, 2013р.

8. Г.С. Яцr,rrrа, А.А. Мостович. Г{ерша медиlIЕадопомога у надзвичаftих

сrrгуацiях. XapKiB, 2008.

9. Товариство Червоного XpecTaУKpair*r. Довiднrк з першоiдопомоги.

1 0. В. С. Тарасюк. Органiзацiянадаr*rяпершоiМедичноiдопомоги. Киiв :

Медиrинa 2005р.

11, M.I. Стебr*ок, Idr,Iвiлъна оборона та rивЬrrийзахист. Видавнllrlтво

кЗнання-Прес>, 20а7.
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NЬ з/п Тема Кiлькiсть годиЕ

Всього З rих па лабораторIrо-
праrrгичнi роботи

l Основи псrоrофiзiологii rrраrдi та поведirши водiя. 6

2 Професiftrа етика, 6

J KyrbrypHa поведiлrrtа Hrl вуJI}il{ях та дорог:tх. 4
Всього годин: |6

Типова навчальна програма з предмета
<Професiйна етика та культура водiнЕя>.

Тема 1. Оенови психофiзiологiiпрачi та поведiнки водiя.
Iндивiдуалlъпi якостi водiя: вiдчуггя i спрлйиаrшя, ceHcopнi i розумовi нzlвиtlки в оцiнцi i

прогЕозувrшнi дороясrъо-траЕспортних ситуафй (пригод).
Оцiнка чаоу, вiдстанi i швидкостi руху. Час реакцii водiя.
Поняття про скпаlц{у i просry реакцiю. Факгори, вiд яrcпr заJIежить реакцiя.
Загальна характериýтика чугJIивостi. Об'ем, концеятрацЦ розподiл i переведенвя чугливостi.
Харакгеристика вiдчугrя: зорового, сJýrхового, дотикового, вестибулярного, свiтлова чуглптвiсть,

Зiр i його характеристика. Гострота зору. Поле зору. OKoMip, Адаптацiя {вiдяовrтення зору) при

раптовому переходi вiд свiтла до темряви i навпаrси. Ослiплен:rя. Змiна IloJIrI зору вiд швидкостi руку i
густини транспортного пOтоку. Зоровi irпозii, помиjIки в оцiЕцi дорожнiх обgгавия. ýiя а-пкоголю,
наркотикiв, нiкотину i медикаментiв па надiftлiсть водй.

ПрогнозуваннrI розвитку дорожньо-траяспортноi сиryаrf Т.

Псикофiзiологi.цri якостi водiя: rrilцотовлеяiсть, Mopl}Jlbrra стабiльнiсть, црацездатнiсть. Вплив
майстерностi, освiти, стажу роботи i urr.y на надiйнiсть водiя. ,Щисциплiнованiстъ, емоцiйrп стiйкiсть,
витрива-lriсть, самовJIаданюI. PyxoBi, ceнcopнi i розулtовi навиtIки водiя та мsтоди ix удосконаJlення.
прачезлапriсть, втомlлованiсть, трlшалiсть та irrгенсивяiсть фiзишшr i псш<фiзiологi.тrш<
нrlвантажень.

Стресовий стан, Засоби його попередженнrI та усунешrя, прийоми самокоЕгролпо i регулюванIIJI
поrхофiзiологiчного стану. Поrrятгя про аугогеЕIlе тренуваннJI.

II]-lrяхи пiдвшцеrrrrя працездатностi водiIв, збережешrя ix здоров'я дltя забезпеченrrя безпеiФl руху.
Органiзацiя харчуванIи та вiдпочинку волiiв. Вимоги до робочого мiсця водiя, MiKpomriMaT кабiни.
Тема 2. Професiйна етика.
Понятгя етики повgдiлтки. Софалъна сЕстемц що виз}Iачае певнi норми i стандарти поведiпки

людини. Впlrив психофiзiологiчшоr особrшвостей водiя на його поведir*су.
Етика водiя та його взаемовiдносшшr з iншшrли водiями трiжсt{ортних эасобiв, з праl{iвникаlrли

,Щержавтоiнспекцii, лiкрапьнихустаЕов. Кулътура обстryговрЕlянrl IIасаrкЕрЬ, заiлrовтмкiв трiлнспортних
засобЬ. Оообrплва увага водЬ до дiтей, .шодей похиJIого BiKy, iнвалИв, пiшоходiв з явними ознакаI\,Iи

о бмеженостi пересрання.
Вплив морыьно-псlд<ологiчного юriMary в кOлективi пiдrриемства Еа поведнку водiя.
Етика водiя гliд час дорожньо-тра_ЕсII0рш{их цригод, взасмодii з вазколrшrяiм середOвищем. Етика

волiя у конфлiкгних сиryаuiях.
Тема 3. Кульryра rrоведiнки на вуJIицях та дорогах .

Водiйська куJБтура i вгlrив суспiльства. Гармонiзацiя вiдносин мiж водiями та пiшоходами.
Скгrадовi водiйськоi кý/льтури та {штикуJIьтура.

flотрrшлання ГIравил дорожньOго руху як головний елемеЕт куJIътури водiя. Водiйсъка кулътура у
ставленнi до охорони IIавкOJIишнього середOвипIа. Тварл*rи на дOрогах та ставлеЕня до нЕх. Палiння у
салонi. Стан вулиць та дорiг i кульryра водiя. Прояв куJIътури водiя у ставленнi до зв},кових сигна:liв, у
зовнiшнъому вшлядi автомобiля, методi гitJIьмрання, метOдiв обгону тощо.

Водiйська кryльтура у медичному аспекгi. Незлужашrя i вшrив на керуванuя автомобiлем. Кульryра
водiнrтя при прийомi лiкарських препаратiв. Водiння на фонi хвороб лiткього BiKy. Впrпrв запахЬ.

Культура руху rriшохсдiв. OcHoBKi вимоги. Правила дорожЕього руху у KyrbTypi пiшоходЬ.
Культура подолrlннrl пiшохiдного переходу. Аrrrикульryра пiшоходЪ. Кульryра руху вsлосrлледистiв та
водiiъ мопедiв.

Чшrrшжи коректного водiння. Культура py;(y за скIIадЁЕх псг8дЕrr{ умов. Кульryра IтЕ}евезеншI
вапта":кiв.

Взаемодопомога водiЬ Еа вуJмцях та дФрогах
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1 основи псrософiзiологii шац та поведiтп<и водiя, 4
2 Професifurа етика. 4

з Культlрна поведiвка }r:l ву]]ш$]х та дорогах. 4
Всього годин: |2

Тема 1. Основи психофiзiологii прачi та поведiнкн водiя.
Iндивiдуальнi якостi водiя: вiдчуття i сприйманшI, ceнcopHi i розумовi навички в оцiнцi i

uрогЕозраrrнi дорожньо-трашспортних сит,чачiй (пригод).
Оцiнка чаоу, вiдстанi i швидкостi руху. Час реалсril водiя.
Поняття rrро скJIадну i просту реакцiю, Фактори, вй л<их заJIежить реакцiя.
Зага;ьна характеристика чутливостi. Об'ем, ко}щентрацИ, розподiл i uереведення чутливоотi.
Характеристика вiдчуггя: зорового, слухового, дотикового, вестибулярного, свiтлова

чутливiсть.
Зiр i його характеристика. Гострота зору. Поле зору. OKoMip. Алаптацiя (вiдновлеllня зору) при

раптовому перхолi вiд свiтла до темряви i навпаки. Ослiпленяя. Змiна поJб{ зору вiд швидкостi руху
i ryстиrти транспортного потоку. Зоровi iлюзii, fiOмилки в оцiнцi дорожнiх обставл*r. ,Щiя апкоголю,
наркотикiв, нiкотину i медикаментiв на надiйнiсть водiя,

Прогнозуван}u{ розвитку дорожньо-транспортноi ситуашii.
Психофiзiологiчнi якостi водiя:пiдготовленiсть, MopaJIьнa стабiльнiсть, працездажiсть. Вплив

майстерностi, освiти, стажу роботи i BiKy на надiйнiсть водiя. ýисчиплiнованiсть, емоцiйна
стiйкiсть, витривалiоть, самовладаншI. PyxoBi, ceHcopHi i розумовi навI4чки водiя та методи iх
удссконыIення. Працездатнiсть, втомлюванiсть, триватriсть та iнтенсивнiсть фiзичних i
поихофiзiологiчних ЕаваЕтажень.

Стресовий стан. Засоби його попередження та усунення, прийоми самоконтроJIю i
регулювання психофiзiологiчного стану. Поняття про аутогенне TpeHyвaHHlI.

LШляхи пiдвrлцення працездатЕостi водiiв, збереження iх здоров'я для забезпеченнrI безпеки

руху.
Органiзапiя харчування та вiдпочинку водiiв. Вимоги до робочого мiсця водiя, мiкроклiмат

кабiни.
Тема 2. Професiйна етика.
Понятгя етики поведiнки. Соцiаьна система, що Еизначас певнi норми i стандарти поведiнки



людини. Вплив псrоrофiзiологiчних оооблrивостей водiя на його поведiнъry,

Етика водiя та його взасмовiдносини з iншими водiями транспортних засобiв, з працiвниками

Щержавтоiнспекцii, лiк5вачьниХ устаrrов. Культура обсщ,говуванн-q. ýасажчрiв, зат,яsвникiв

транспортних заообiв. особлива увага водiя додiтейl, людей похиJIого BiKy, iнвалiдiв, пiшоходiв з

явними ознаками обмеженостi пересув аняя.

Вптlив мораJБно-психологiчного клiмаry в колективi гriдприемства на поведiнку водiя,

Етика водiЯ пiд час дорожнъо-транспортIlих пригOд, взасмодii з навкоJlишнiм серловищем,

Етика водiя у конфлiктних ситуаrriях.
тема 3. Кульryра поведiнки на вулицях та дорогах ,

водiйська r.уп"rур* i вплив суспiйства. Гармонiзацй вiдносин мiж водiями та пiшоходами,

складов i водiйськоi культури та антикулътура.

flотримаНня ПравИл дорожНього р}хУ як головний елемент культури водiя, Водiйська

культура у ставленнi ло охорони навкоJIишнього середов}шlа. Тварини на Доргах та ставленrrя до

них. ПалiНнJ{ у салоНi. Стан вулиць та дорiг i культура водй" Прояв культури водiя у_ ставленнi до

звукових a"."*i", у зовнiшнъому виглядi- автомобiля, методi гальмування, методiв обгону тош{о,

водiйська культура у медичному acпel(тi. Нездужання i вплrав Еа кер}ъання автомобiлем,

Культура водiння rrр",rр"йомi лiкарсьЬ,rp"rrupaTiB, Водiння на фонi хвороб лiтнього BiKy, Вплив

запахlв.
Культура руху пiшоходiв. OcHoBHi вимоги,

Культура подоланнrt пiшохiдного шереходу.

велосипедистiв та водiiв мопедiв.
Чинники кореюного водiнttя. Культура

перевезеннrI вантажlв-
взаелдодоцоъ{ога водiiв на вулицях та дgрогах

Правила дорояс{ъого руху у культурi пiшоходiв,

Антикультура пiшоходiв. Кулътура рухУ

руху за скJIадЕих погодних умов. Культура
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з/п
назва теми
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назва теми
К-ть
годин

1 Основи психофiзiологii працi та поведiнки
водiя.

6 1 OcHoBrr псикофiзiологii працi та поведiнки

водiя.

4

2 Професiйна етика, 6 Професiйна етика, 4

3 Культурна поведiнка Еа вупицях та дорогtlх. 4 J Культурна поведiнка }ra вулиця}r та дOрогах 4

Всього годин: 16 Всього гt}днп: l2

BHeceHi змiни; Робоча навч€tJ.Iьна програма скJIадена на основ1 типовоi
програми з BHeceHIUIM наступних змiн: тема J\!l кОснови псIл{офiзiологii працi та
поведiнки водЙD зменшена на 2 години; тема }lЪ2 кКулътурЕа поведilfi(а на вулшщх
та дорогах> змеЕшена на 2 години змiни обумовленi змеrлшен}ям кiлъкостi годин в

робочсму навчtuБному IшaHi.
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годин
телtь основа rcсuхофiзiолоzii поацi mа повеliнкя воliя

1 Iндивiдуальнi якостi водiя 1

2. оцiнка часy, вiдстанi i швидкостi ржу. Час реакцii водй
a
J. Зiр i його характеристика. Прогнозування розвитку дорожньо-транспортноi

wYr l у Фцl1

1

4 Психофiзiологiчнi якостi водй. Вимоги до робочого мiсця водiя, MiKpKTliMaT
кабiни.

1

Telwa- Поойесiйна еmмк&
5. Поняття етики поведir*си.Етдса водiя та його взаемовiдносини з 1ншими 1

6, Кчльтчоа обс.rтчговчваншI пасФкиоlв 1

7. вплпав мооально-психологiqного клiматч в кOлективt на поведiнку водlя l
8. Етика водiя пй час дорожнъо-транспортних пригод. Етлтка водiя у

конфлiктних ситчацi;оr
1

темь Кvльпwрна повеdiнка на вулuцях mа dороztlх
9. Водiйська культyра 1 вплив сyспlJIьства i
10. водiйська кчльтчоа ч медичномy аспект1
11. взаемодопомога водiiв на вулшIrгх та дорогах 1

т2. П i l су лt ко в о -v з (Е {Lп ь It ю ю ццй v о о к 1



Контрогьнi гштання з rrредмета
кПрофесiйлrа етика та купьтура водir*rя>

Професiя * <Водiй автотранепортних засобiв>> КатегорiI <С>>

Квалiфiкацiя: кВодiй автотранспортних засобiв> Категорii кС>

1. Назвiть ocHoBHi психофiзiологiчнi якостi водiя?
2. IЩо таке швидкiсть реакцii i вiд чого вона залежить?
? Цаерi-гц rrrrn, диri рrrпiq9,- ,,-рми працl та вlдпочI.
4. Як ви розумiсте iнтелект водiя та якi його ocHoBHi прояви?
5. Перелiчiть якостi iнтелекту водiя?
6. Назвiть позитивнi риси характеру?
7 . Якi негативнi риси характеру ви знасте?
8. .Щайте визначен}Lq по}Lqття сп4лю водiння?
9. Якi с формальнi правила визначення стилю?
10. Кому tIритаманна повiльна, IIIвидка i обережна манера iЪди?
11. Пояснiть суть необережноi i ризикованоi iзди?
12. II]о таке емоцiйне забарвлення стилю водiiшя?
13. Якi ocHoBHi помилки водiя у опiлкуваннi з iнспектором ЩАI?
14. Що б ви порадили водiям вiдносно спi.tпсуванtш з автоiнспектором?
15 Якi € типи водiiв за сприйrrяттям дорожнiх знакiв?
16. Щайте визначенIuI понrIття авторитету водiя?
|7, Якi ocHoBHi норми поведiнки водй ви знаете?
1 8. Якi психологiчнi типи водiiв ви знасте?
19. Як оцiнити потенцiйнi можлпrвостi водiя за зовнiшлнiм виглядом?
20. Як оцiнити стан водiя за його мiмiкою?
21. Опишiть оообливостi логiки жirжи-водiя?
22. Назвiть риси характеру молOдих водiiв?
23, Якi особливостi характеру водiя з кавказьким менталiтетом?
24. Якi причини емоцiйного напруження водiiв?
25. Назвiть причини HeyBaжHocTi в дорозi?
26" Якt механiзм KepyBaH}uI емоцiями ви знасте?
27, Якi с способи подоланrul перевтоми?
28. Назвiть чинники надiйностi водiя ?
29. Якi чинники впливають на peaKrlii водй пiд час гальIlf}tsан}irl та маневр}ъання?
30. Що таке (стадне почуття> i яка небезпека його прояву?
31. Розкрийте моральний аспекг спiлкувашля водiя з водiсм?
З2. Якви розрлiете тривимiрнiсть мислення водiя?
33. У чому шолягае KopsKTHe спiлкуванrrя водiiв?
З4. Який ви знасте слосiб вивченflя слiврозмовника?
35. Якi персонrlльнi рекомендацii rцодо спiлкування ви знасте?
36.6,Як мають 11оводитися водii у випадIry дорожньо-трансг{ортноi пригоди?
З7. Якi емоцii вiдчувае водiй пiд час руху автомобiля?
38. Що с основним генератором емоцiй?
?Q 9иi пnlrulrul 2I/irлDппптL D'*дтаL,oq*-nn-i9,J irrvUdrivrv rЁ u!lJ*l J J Jglrutvv |..

40. Чому cMix за кермом с небажаним длrI водiя?
4l. IЩо € 0сновним елементом культури водiя?
42, Як мають ставитися водii до зелених насаджень i водойм? Чи
43. можна уникнути смiття rra дорозi?
44 Як дбати про чистоту повiтря?
45. Як нruIежить водiсвi переirкджати калюжi?
4б. Як правильно виконати зупинку дJIя усун9ння технiчних несправностей?
47, Чи заважас водiю голосна музика в автомобiлi?
48, У чому проявJuIеться гIовага i милосерля водiiв?
49. Пояснiть роль звуковоi сигналiзацii з поглtядy культури водiя
50. Як правильно користуватися аварiйною сигналiзацiею?
51. Як правильЕо виконувати правий поворOт на перехрестi?



52, Якi особJIIаостi iзди польовими дорогами?
53. Про що свiд.пать зовнiшнiй вигляд автомобiля?
54. У чоtvry виявJIяеться антикультура слоганiв на багажниках?
55. Чому рзмiщеrшя рекJIами на кузовi е шкiдливим?
5б. Чому вiд.*lнення пiвих дверей автомобiля с небезпечним?
57. Яlсу небезпеку приховус рiзке гатьмування?
58. Назвiть негатlшнi прояви емоцiй водiiв?
59. У чому проявJIяеться антикуJът_чра волiiв маршрутних TaKci?
60. У чому проявJlясться антикультура водiiЪ автомобiлiв мiоцевих органiв влади?
бl. Якою мае бути культура обгону?



l. Гlочатковий

iL Серлнiй

Крит,ерiТ оцiцювання навчальних досягнень учнiв

з ilредп{ста <Професiлiна етilка та культура водilлнriD

Ученъ (слухач) безсистемно, неповно вцтворюс ок:рЙ фргментл навчыьного матерiаrу.

iiов'язаFiого з осFiовами пслrхофiзiологiТ пра;_ii та поведiнкl водiя. fiоняття]чi cтliK,,I

поведiнки; культури поведiнки на вулицях, та дорогах. Г{lд час вйповiдi тапри виконанl

праIсиtгних твданъ припчска€ться с\i,ггсвLlх пo]v{llJloK

Учень (сщо<ач) з допомогою влrrшадаlа вцтвор}о€ фрагменти навчilJьного матерlалу, пов'язаного

з основами психофrзiо.rогii гlраrrl та гtоведiнки водiя. поняттям етики гlове,дiнки.

культури поведiнкрr на B\.JplIUIx та дорогах. Пд час вйповlлi припускастьt,я с\тгсвих
поlчмлок.

Ученъ (с"тr,хач)володiс матерiалом в неповномy обсязi, без рзlмirrня вiдтворкlс навча",rъниЙ

MaTepiaT. пов'язаr*й з основами психофiзiологii праrri та поведiнки водiя. поняттяN4 eTLlKl]

поведiнклt; к\,Jьт\,ри поведiнки на в},лицях та дорогах. Може частково обlрчнцъати r

пранапiзlъатll свою вiдповiдь. З попц*пtсамrr да€ визначення ocHoBHlIx понять

Учеrъ (сщхач) рз\м1€ основtдй навчаqьний ]vlaTepla,T, здап*d дати визначення понять

пов'язанlD(з основами психофiзiологii праui та поведiнки водiя; поняття]чI eT}lк}t

поведlнкрt; культурI{ поведiнки на вyлицях та дорогах. Мохсе частково обгрунц,вати i

проанатriзувати свою вrцповiдь.Стикаеться зi значнrrми труднош{аilм пiд час аr*ь.tiзч la порiв1-1яння

Учеrъ (сл.чхач) без достат-tъого рзумriння вlдгворrос основнtй навчаJIьни}"l MaTepia,T, пов'язавий

з 0снOвами психофiзiологrТ праui та поведiнки водiя; поняттяfoI етики поведiнки:
KyJIbT}lpи поведiнки на tsуjIицях ,га лорOгах. iчtоже чаglкutsu анаriз\ъаttr навчruъний

MaTepia,T, порlвлтювати i рбити висновкtI. Користусться окрем}iъf}t вrцапlи iнстрr,тсгrшно-

технологiчноТ документаuii Пй час вiдповiдi прилyскасться помILlrоIL якi частково мояtе

виправити.

Ученъ (сщ,хач) сал.лсютiйно з рзl,лзil+ням вiдтворl+с сyть ocнo.вHllx пол+}ке*rь навчальног+j

MaTepiary пов'язаного :] основами психофiзtологiТ лрачi та поведirrвлr водiя. поirэl{ттям **n 
i

поведiнлg.i: к,_yлът}ри поведiнки на вулшцх ]tt дорг&\. !ас визначеннrI основних понять, ана,тiзчс,

порiвнrос" рбrтгь висновки, його вiдповЬ в цi,чоьry правильна a,re Йстрrгь неточност1 та

недостатьо обгрl.rrтована.
ГIlд час вiдповiдi пDи п\,скасться нес\,ттсвих помилок. як1 частково

Знання уrня (слухача) с лостатlьо повними, BiH Bi..lbHo истOсовyс вrтвчениri MraTepiar пов'я:заrrrй з!

основами псrоiофiзiологii прачi та поведiнlст водiя. поняттrII\1етик}t поведtжlt; к__\,льryри ловелiнктr 
!

на вулиrцх ъ дорогах. .Щас визначення ocнoвH}lx понrIть, аrта,liзус" порЬrпос, рбитъ висновки.
иого вuшовшь в цLrIом\, але мiстрпь неточносп тадостатньо нтована.

визначення основних понять? ана,tiзус, пopiBHroc. робить в}iсновки, його вlлiовйь в шлоыt1

Крrтгерii оцitшовашrя навчальних досягнеь

Учеtrь (с.lrухач) з допо]ь{огою в!{Iсцадача вiдтворrсlr_ на piBHi розпtзна:тгля oll.]]eмl елЁN,tентtl

навчfu,lьного матерiап1,, пов'язаного з основами психофiзiологiт праui та поведiнки водtя.

поняттям етики повелiнки; к\ jlbT} ри поведiнки на в}л}ll],ях та .]орога\.
Пiд час вiдповiдi пDипуgцпal"ся сутт€вих пом}ulок.

Учеrъ (сл_lхач) володtс основюtм навча,'tьним lraTepia,loпt пов'язаF{им з ocнOBaтvfl{ психофiзiологiТi
праui та поведiгt+tи водЬ: погtяттям етики поведiггки: ц"Tbrypll поведiгъи на B\.llttlrlx * лор*r. j

Його вiдповiль в цiлопц, правI4льна, достатньо бrрунтоваrв. Самостiймо BиKopttcтoвvc теортичнi|
пi

знання пiд час вrтрrшеriня праlсгичrtих завдань з вод]ння з незначною допомогою вtакгlадача. Щас

врпьна та достатньо на.



iV,Високий

l0

Учеrь (шухач) володiе уJагаJБнеrflд.fi{ сиgrýмними зt{rtннями tIiвчаJъного платерiалу в повноhФl

обсвi та здатен ж е,фкгrвно викорисгов}tsати дIrI виконаннrI Bcix перлбаIIенI/D( навllitJБною
проtрамою пtrиюичнш( завдаЕь.
Зrие основи психофiзiологiТ працi та поведiнки водй; понrIттям етики поведiнки,
культури поведiнки на вулицях та дорогах. Рiшае пра<тlт*тi задачi rra ocHoBi *rаrriзу умов
вирФr*lчоiurryшдii. ВiдlовЬслухачаповнаправиJьналогi.па,йспrьшалiзiсистематевадiю.
BiH BffaHoBIпoc шрIдиннtьrmслi,rшовi та мiхсlредмсгнi зв'язIсt робеrь аргуrяеrrгомнi висновки.

11

Учснь (олухач) волсдiс узагальнениt'tи систЁмfiиiби зЕаннями наБчальЁого матсрiалу в
повному обоязi. Знае основи психофiзiологii прашi та поведiнки водiя; Еоняттям етики
повсдiнки; культури поведiнки на вулицях та дорогах. Мае пiзнавальний iHTepec до
обраноi професii. Вiдповiдь сJýaхача повна, правильна, логiчна, мiстить аналiз i
систематизацiю, узагальненнJ{ навчzlJIьного матерiапу,
Самостiйно рiшас праюичнi задачi на +cHoBi аналiзу умов вIФ+бнg-.оi сlатуачii i
допомагае в ix вирiшеннi рiвним по квалiфiкацii.

|2

Учень (слухач) володiс повними, системними знаннями навчаJIыlого матерiагry в
повному обсязi.
Знае основи психофiзiологii працi та поведirп<и волiя; поняттям етики поведiнки;
ку.ьтури поведiнки на ву.ттицях та_ дорогах ВцgвJLяг пiзнавальний iHTepc до обраноi
профеоii, новоi технiюл. Корисryсться рiзюrми джерелами iнформацii, самостiйно
використовус довiдкову лiтераryру як засоби пiдвlацсrшя ефективностi дiяrьностi i
професiйного саморозвитку.
Самостiйно рiшас практичнi задачi на ocHoBi ана-пiзу умов виробничоi стандартноi та
нестандартноi сrrтуацii i допомагас в iх вирiшеннi рiвним по lвалiфiкачii.
Навчае рiвних за lвалiфiкацiсю спецiа-rьrшм знанням та умiнням, якi необхiднi для
виконання виробничого пооцесч.



Рекомендована лiтература з предмета <<IIрофесiйна етика та культура водiнпя>>

1. Гусаров С.М. та iH.. Культура водirшя,- Одеса: Видавrпщтво ВМВ, 200З

2. Закон Украiюr <dlpo дорожнй рух)

3. Зжон YKpaTr*l кПро автомобЬшй транспорт))

4. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни NsЗ40- 1993 год.

5. Правила дорOжнього руху Украiни.

б. АлмiнiстратrzвнийкодексУкраil*,r.

7. КршлiнашьнрIй кодекс Украilпа.

8. Господарський кодекс Украiтшл.

9. ВиходеrF О.М. Культура та етика водiя.-Киrв: пед€гогi.*tа шресq2008

10. Бшцрiвський M.I. ПравиJIа та безпека дорOжнього руху.- ЬвЬ: CBiT,2004

1 1. Лях М.А. Основи керування автомобiлем та безпека дорожньOго руху. 201 1
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j\b

з/п
Навчальний предмет Кiлькiсть гýдЕЁ

Всьсrо З нихнп
лабораторпо-
праrrгпчнi
роботя

1 Основи автотрансшортиого права. 2
2_ Правила перевезення вантажrв. 2

J. Законодавств0 по oxopoHi природи. 4

4. Вiдповiдальнiсть за пор}.шеннrI законодавотва. 2

Всього 10

Типова навчальЕа програма з преднета
Основи закOЕодавства Украiни.

Тема 1. Основи &втотраЕсIIортного Ер*ва.
OcHoBHi нормативЕi акти про працю. Право власноотi Еа траЁсIIортнi засоби.
OcHoBHi HopMaTLIBHi ак:ги, rцо дit+ть на автсмобiчънамr- Tpa+{cý*pTi, З*к+н УкраТни

"Про дорожнiй рух ". Категорii автомобiлъного тансr}орту.
Тема 2. Правила перевезення вантажiв.

Правила перевезеншI вантажiв автомобiьним трансЕортом. Г{оложеннJI про порядOк
видачi посвiдчень водiя та допуску громадян до керування транспортЕими засOбами.
Квалiфiкачiйсrа характеристика профсii водiя автотраlrспор]них заосбiв.

Право власностi, суб'екти прав власностi н& транспортнi засоба, Гlридбанrrя,

реестрацiя, )цриманнrI та експлуатацiя транспортних засобiв.
Положення про проведсшu{ технi.*rого оглrду, М9та, методи, перiоди.*liсть i

порядок проведення технiчних оглядiв (технiчноi дiагностиюl).
Тема 3. Законодавство по oxopoнi природи.

Вiдповiдадьнiсть влаоникiв за технiчний стан трrжýнсртних засобiв. ýодатковий збiр
за транспсртний засiб та його робоry,

Значення охорони природи.
Характеристика законодавства про охороЕу Ерироди, IJiлi, форми i методи охорOЕи

природи.
Автомобiпь , як джерsло забрулненЕrI навколишIньогg ýередовиIца,
Види порушень правил дорожнього руху та адмiнiстративýа вiдп*вiда.гlьнiстъ.

Tepra 4. Вiдповiдальнigгь за rrорушеЕня законt}давства.
Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за порушеrшя Правил дорохG{ьOго руху.
Соцiа-iьно-економiчнi i правовi наслiдки дорожýьо-транспортних пригод i порутrrень

Г{рави;т дорожнього руху. Г{оняття i види правопор}.шеь , вiдвовiда-,-ьяiсть за дiю-.rим
правам. Поrшття i види адмiнiстративних порушеЕь. Адмiнiстативна вiдповiдальнiсть i
вiдмiннiсть iТ вiд iнших видiв вiдповiдапrьностi. Поняття iвиди адмiнiстратr.вних ýтягнень.
Органи, якi накладають адмiнiстративнi отягненяя, пOрядOк ix вrжонаяяя.

Поняття матерiальноТ вiдповiдальностi за збиткц якi були HaHeceHi з вини водiя.
Kpll Mi нал ьне Bi дповiдал bHicTb за тра нспортн i злочини.
Поняття про злочиý Еа автотраЕспортi i його ознака. Склад зпочиilу,
Види автотранспсртнI,D( злочинiз. Характеристика автотрансIlортних злочинiв.
Права та обOв'язки водiя - потерпiлого.
Права та обов'язки водiя, притягнутого до кримiнальноi вiдповiдальностi.
Кри Mi нал ьно-правовi насл iдки за вчинен i aBToTpaHcпopTHi злоч ини.
Вiдповiдальнiсть за спричиненнrI матсрiальноТ шкоди та шкоди природi.
Вiдшкодуванrrя збиткiв, що виникли пiд час aBapii.
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з предмета <<Основи законодавства УкраiЪп>

дсшто 8322.0I.00 .6a.24-2ýl2
IIрофесiя - Водiй автотранспортних засобiв

Квалiфiкацiя - категорiя <<С>>

Група _
курс 20_ -2а_н.р.

Тема 1. Основи автотранепортнOго права.
OcHoBHi нормативнi акти прс праIýо. Право власностi на транýrlоржi засоби.
OoHoBHi Hopll{aTиsнi акти, що дilоть яа эвтsмобiяья+му трач+п+ртi. Зак*н Украiни

"'Про дорожнiй рух ". Категорii автомобiльного трансIIорry.
Тема 2. IIравила перевезення вантажiв.

Правила перевезення вантажiв автомобiльним транспортOм. Г{оложення про порядок
видачi посвiдчень водiя та допуску громадцн до кер}ъання транспортними засобами.
Квалiфiкаlliйна характеристика професii водiя автоlýанспортнях зассбiв.

Право влаGностi, суб'еюи прав власностi на трансшортнi засоби, ГIридбання,

ресстрацй, утриманнrI та експпуатацiя транспортних зgсобiв.
Полохсення про проведеннrI технiчного огляду. Мета, методрl, перiоличнiсть i

порядок проведенш{ технiчних оглядiв (технiчноi дiагносжка).
Тема 3. Законодавство по oxopoнi прирали.

вiдповiдальнiсть власникiв за TexHi*rgй стан траЁспортних засобiв. ГIодатковий збiр
за транспортний зас16 та його робоry.

Значення охорони природи.
Характеристика законодавства про охорону природи. Iliлi, форми i мет*ди охорони

природи.
Автомобiль , як джерело забрулненЕя навколиflIнього середовища.
Види порушеяь правил дорOжнього руху та адмiнiстратявна вiдповiдалънiсть.

Тема 4. Вiдповiдальнigгь за порушення законодав€тва.
АдмiнiстративЁа вiдпсвiдаьgiсть ýа г{орушення ýравнJI дорOжýъого руху,
Соцiалъно-економiчнi i правовi наолiдка дорежньс-трансýортних шригод i шорушень

Jф
з/п

Навчальний предмrг Кiлькiсть гсдЕlI

Всъgr0 З rrlrx ва
лабораторно-
пр*rсгкчнi
роботв

1 основи автотранспортt{ог0 права. 2
2. Правила перевезен}бI вантilкlв. 2
1J. Законодавство по oxopoHi природи. 4
п4}, Вiдповiдальнiсть за пopvжeýIili зако}iодавЁтва. z

Воього 10



.Правил дорожЕього руху. Поняття i види правопорушеrъ , вiдповiда-lьнiоть за дiючим
правам. Поняття i види адмiнiстративних порушень. Адмiнiстративна вiдповiда_lrьнiсть i
вiдмi*riсть ii вiд ilrmиx вrддiв вiдповiдацьностi. Понятгя i вIrди адмiнiстратввýЕх стяп{онь.
Органи, якi накладають адмiнiстративнi стягнен!rя, Еорядок ix виконаr*rя.

Поняття MaTepiaJlbнoi вiдгrовiдальноотi за збитлси, якi буша HaH+ceHi з вини водiя.
Кримiна-lьна вiдповiдалънiсть за транспортнi зло,rрrни.
Понятгя про злотмн на автотранспортi i його ознака. Сюrад злочину.
Види автотраЕспортнр{х злочлнiв. Характеристика автотранспортних злочинiв.
Права та обов'язt*л водiя * потерпiлого.
Права та обов'язки водiя, притtrнугого до кримiнмьноi вiдповiдатьностi.
Кримiна-lьно-правовi наслiдктt за вчиненi автотранспортнi зJIоIIини.
Вiдповiда.rьнiсть за сшричинення Ml}TepiaпьHof шкоди та шкоди природi.
Вiдшкодрання збижiв, що виникJм пiд час aBapii.
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Порiвняльний тиIIовцй i робочий план
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дспто 8322.oI. 00 .6в.24-2а12
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курс_семеýтр _2а_-2а. р }r.p.

Група _
Предмет: <<Основи зfi коýодавства УкраiЪиr>

Тиясвий цпан по ДС ПТО
робочий навчальиий план

j\b

з/п
назва теми

К-ть
годи}l

.j\9

з/п
наsва теми

lt-Tb
годиý

1 Основи автотранспортЕого ýрава. 2 1 Основи аЕтотрансflортного пр*ва. 2

2 Правила перевезення вантажiв. 2 2 ГIравила IIеквезсýнJ[ BarlTа:KlB. 2

_-, 4 -1 Законода-встЁо Ео oxopoHi ýррrроди. 4

4 Вiдповiда_гьнiсть за порушеннrI
законодавства.

z 4 Вiдпо*iдальнiсть за пор},шеЕ{ýя
закояOдавства,

2

5 Всього 10 5 Всього 10

BHeeeHi змiни: Робоча навчаJIь}lа програма скпадена на 0снов1 тигIовоi
програми без змiн i доповнеrъ,
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Телаь 7 Основа anmýжýaшctloomqflza пrraqtL
I OcHoBHi HopMaTиB}Ii акти про прril$о. Право власностi }ra Tpil{cпopTHi

засоби.
1

2, OoHoBHi нормативяi акти, цо дiють на автомобiльному тра*споgгi. Закон
Украiни "Про дорожнiй рух ", Категорii автомобiльнсго TDaHcIIoDTv.

1

Te*tb 2 Доавала пео€везення ваtсtttдэttiв.
l lравила перевозеЁюI BaHTaжrB автомобiльrrим 

"0ансповтýм.
l

4. Право власностi, оуб'скти прав власностi на Tpaнýпopжi засоби.
Придбання, рsсстрацiя, 1тримання та ексIшyатацiя транспортних засобiв,

1

Telwb 3. Законоlавсmво по oxol}oai явugоl*
5. Вiдповiдальнlсть власникiв за техlliтнIй стан транспортнЁх засобiв.

Податковlй збiр за транспортl*тй засiб та його роботу.
1

6. Характеристика законодавства про охорону природи. Цiлi, форми i
мстоди oxopoi{ii Е-ijиFоди.

1

7. Автомобiль 2 як джерело забрудненЕlI навколишЕъого сеFýдсвища.
8. Види порушень шравил дорожнього ру},.y та адмiнiстративна

вiдповiдаlrьнiсть.
Тgwа 4. В i d по в il ал ъ Hi с mь з в по ру Iце fl ,1я з ако но lавс mв *

ч Алляiнiстративllа вiдтrовiда",rьнiсть за ýсрушення ýр*вrал д+роя*{ь+г+
рYхY.

l

10. Поняття матерiальноi вiдповiдальностi за збитки, якi буяк HaHecsнi з
вини водiя.

кримiнальна вiдповiдальнiсть за тsанспоOтнi злочини.

1



КрктерГi оцiнюванЕя навчальЕих досягýеЕь учнiв
з предмета <<0сновп законодffвства УкраlЪш>

Нвй
HtlB.иlJъ}II,D(

досягнень
БаJfi4 Kpкept оцiл*овал*lяЕавчltiьнtФ( досягflень

I. ПочашсовIй

1

2
Учеrъ (слухач) безсистепшло, неповно вiдтворос oKpMi фргмеrrш навчлtJъного
матерiалу, пов'язаногý з првиJIами та безпекою дqря{ньсгý руху. Гhл.ис вiдцlовiдi та
пои BrжoнarTi пшtкtиrшпос з:lвшlнь IюипчсIйетюя сvгrsв}il( IюмиIюIL

aJ
Учетъ (с.лухач) з доцомOгOю виtsJ€дача вiдrrжрос фргмеrптr I€вlgLтъцоIв мате_рiатrу,

пов'8аною з цравиlillми та бсзпsrФю доржньога pyjry. ГЬд вс BilщoBH црrrЕусклстъся
cvTI€B!ж помилOк,

IL Серлтй

4

Учеrъ (слухач) володiе матерiалом в неповному обсязi, бе розумirшя вiцгворrос
rив.и-ттыпцi MaTepia.lt, шов'яз&лй з првиJвми та безпекоrо доролсъог0 руху. Може
чlýTKoBo обlпуrтryвап,I i цроана;tlзцrвати свою Bi:moBiJъ. З полдаr*садда дае вI&наченFшI

ocHoBHI,D( поrятъ

5

Учеrъ {стухач) розумiс основr*шi rивчалшшаl магryiаgц здатЕй даIи виý{tlчен}я
понrtlъ цFвиJI дор}кнього руху. Може чаýтIdово обrруrrrувала i гrрмl*алiзувати свою
BrдroBb.
стрrrиgься зi зrиц*m,шт трyдноillами пiд час аrrадiзута порiвr$IнFя

6

Учеrъ (слухач) без достаттъоm рзул,пl"tя вiдlворlое основюй навчаrы**i MaTepia.Tl,

пов'язаrпй з правиrвми та fuпекою дор}кнюго руху, З оцремимЕ IIомиJIIймЕI да€
виз}аченllя оснOвнIФ( понrшь. Може чilglково ана.гliзуваlи гrави;ы*й мтерiад
порЬ*овати i рбmи висl{овкI4. Кориrryстюя окремими видаIч{и 1нgгрукгI8но-
тежюлогi.*rоi доrqFментащii
Пiд час вiшlовiд гtргryскЕЕтъоя пOмипоц л<i чаgжово може н{гlffiврrгрr.

III. Доgгапrй

7

Учеrъ (шцлач) самосгifuо з рзумir*т*с вiдlворrос с}ть ссrrовкIф. Еолотень
lrаBtfilJlbнolю MaTepiaay, гIов'8аЕоr0 з цраврr{аАdи та б*цекою доржЕIьагс руху. Иого
BimloBb в цiлому пFвиJьна але мigл.rь нетс,ш*оgri сюсOвýо ýlконодаýства пр
автомобi.ьш,шi трнспор, пpаBI.tlIa доржt{ього руху, технiшту експIryатдdiю
автOтранспорппоr заýбЬ.
ýас вrвначеr*rя основнI]D(пошIть, аrrапiзуе, гlорlвнкЕ, робшъ внснOвк4 йоге BiýюBiд в
rллоrу правиJъ}iа aJre йстть нgготlосгi та недостатЕьо обryуrтrcвана
Пiд час вiдrrовiдi припусIйстъсянес1rггевЕD(поlrяьчоцясi чаgIIiово виIIF*ыrяе.

8

Зrшпrя ушя (слухача) е доfi;tтtьо повнI,йд!{, BiH siJbHo иfiýсову€ влвчеrшй ьrатерiал в
*л,--.jх -;_- ,,л-j л-;_ л-.л-;л.лл-- : ллR,*.lцJаа, r grlлуr лDU rьп(л, l t, rrNшL dlrr(U ш5_уБа l и r lлл.rи l rr tlyl9гlt t l\gl.

Знае особллшостi булови тr} керраш{я автgrра:lспорrтuа*r засобаала; орiсrryrься у
МОЖJIИВrD( ЦРИW*{аХ ДОW ЦРеТОД, ПРаВlТВ ЁйДа}*Ж ШеРШОi

допOмоги поlеркi;пmл пiд час доржсъе.траяfiюрЕfiо( цригол основи цраФвIФ( основ i
вr:цrовiдаrьностiзаýорушеЕ{ягrравипдорожlьоюруху,ýlsцrlн}я оiшшtом
ýае вrтзн*lелжя осrlовЕI4ч пон,чтъ, аэrа,riз5с, л+р!вI*tr, рбкгь висЕOвкt{, й*г+ вЬовiдъ в

цiлому правшьr*} ilJle йсtrь rrgгв.*rоsгi т} дýстrýньо обгруtтюваtа

9

Учеrъ (слухач) волсдс оснOвним навчrtJъ}lим матерiалом.
Знае законодавсrгво Yryalril{ про аrюмобfu**i траяспФрг i дорохнй руц гIрвI.{JIа

дср}кньоюруху; можгшшi пр}пинидоржньо-трнспорIн}жпржвдтаосновнi способи
жпоtrердкенrтя;)йркгер вIIJIиву црирдýФ(улиав {лоllъ Lчrман, ожелед{L+{та irтrпе) на
бегrосу руху; правиJIа наданtя першоТ допомоги поrеряilл*я пiд чао доржню-
трцшlорIню( прдюд; ocHoBHi правовi осýови i вizгrовйажнigгь зil поруIfiення гrрвLIл
дорФ{tt{ього руху,
Його BiдroBiJь в цлому пввиJьна дOgfi}тньо обгпуr*оваrта Салосtifoю викорисгOвy€



теореr}{чttr знання mд час вшрiшення npаJ(гиtltiltx завдань з водlнюI з незначною

допомогою викlтадача. ýае визначення ocHOBHlIK по}lrlть" аirffdзус, порiвrлос, @ить
виýнt]вки, йоtо вiдловiдь в цiлоNlу Ilрtвиjьна та дt}стirтrtы} обrрун,lтвана.

[V Високиi1

10

У.rcrть (слухач) володiе }аагаJIъЕен}Lми системними знанняl\.tr] t rtвчаJьного \4атерппу в

повном_y обсязi та здатен tx ефктивно викориgтсв}tsати дтя вrшiоlЕ!ння Bcix
пердбачених навчальною програе{ою пpaKTпtIH}Lli завдань.

Знас законодавство УtФаirи про автомобЬний ц}ансtrорт i лоржнiй р}х, правlurа

доiю;фiЕrього р-,уху, тчrо}iiливi прiт*i,tтr доi]сж.iьO*траЕiспоiя}mrt прiгOд Ё спсссби jx
попередж9ння ; харакгер вiulиву природilих \ъIов (дощ цФвц {}жслед!шя та iнше) на

безпеlq, руху; лрав}тlIа надашir{ першоi допоruоги потерпi:тиъr пiд час дор)rfiю-
]рнспорIню( flригод; првовi основи i вiдповiда,rънiсть з* порушення правил

доржнього руý/, гIрвI.{JI ексrriц,,авцiТ трнсrrортного засобу, завдантý1 MarepiabHoi
Ittилпl, .* llмлпj шqоиr\mлtшлtrл,aрфплвlлlп, Pi,tna *,лппл эопarr aq rW-цпрi a--яli"aШrvлl rq й\vДr rrцr.\U-d!.J.фv,iir ъvFruлvurjцJ lrll щq

1мов виробн}д{Oi ситуацii. Вiдповiдъ сг}хача EоB}I4 прав}lьна логi.*rа, *tiстиъ анаrriз i

системат{зацiю. BiH встанов.цю€ прril{инно-насдИковi та мiхсгlрллсетнi зв'язкtт, робить
висновки.

l1

Учsнь (слухач) володiс узагаJ]-Iьненими gl{стемним!{ зrrання]ии навчаjIьного
ncaTepianry R пФRнопtI)/ обсязi Закоrтолавство YKpaiHH цро авта]til-обi-цьццй

транспорт i дорожнiй рух. лравила дорожнього руху; можливi lтричин}1

дорожньо-транспортних лригод та способи ix ЕопередхенЕя. характер впливу
trриродних умов (лощ, туман. ожеледiтця та iнше) на безпеку руху; правила
наданнjI першоi допомогrI потерпiлим гtц час дорожцьо-транепортн}iх пригод;
правовi основи i вiдповiдальнiсть за лорушення правил дорожЕього рyхy.
правил експлуатацii транспортного засобy, завдання аrатерiапъноi шкоди та
шкоди навколр{шньому середOвиtцу.
fuIac пiзнавальний iHTepec до обраноi професiТ. Вiдповiдь сjт\,хача гIовна?

I]равильна, логiчна, мiстить анапiз i систепtатизацiю, \,загальненtlll навчальногс}
матерiалу.
Самостiйно рrшас практичнi задачi на ocHoBi аналiз\. },мsв виробничоi ситуашii i
допомагае в ix вирiшеннi lэiвним по квацiфiкацiт,

l/-

Учень (слухач) во,цодiс повн!Iми, gt{стемними знанЕями навI{альЁог0 MaTeplа.qy

в повному обсязi.
Знас законодавстtsо Украiни про автомобiльний транспорт i лорожнiй ру*;
rlравt{ла дорожнього руху. моэтtливi причини дOрожньо-трансilOртЕих пригод та
способи ix поперед}кення; характер впливy ýрироднIrх умов {дош" туман,
ожеледиця та iнше) на безпеку руху; правила наданlul першот допоь{оги
потерлiлим пiд час доро}кrlьO-транспортних l1ригOд. правовi ocHoBI{ i
вiдповiдальнiоть за пOрушення fiравил дорO}ш{ього руху, правил експлуатаuii
транспортного засобу, завданнr{ MaTepia,TbHoi шкоди та шкоди навколишньому
оередовиuiу,
Виявляс пiзнавальний iHTepec до обрано; професii" HoBoi технiки. Користустъся

рiзними джерелами iнформачii, самостiйно використовуе довiдкову лiтератур1,
як засоби пiдвищення ефективноотi дiяльностi i професiйнOго {]аморозвr{ткy.

,л_j_9___л _лj___л _:л-, 
-..-лЕL'aiviocTiиЁo l]iriiae практичiii задачi на ос-Ёовi анаJlзJ ;rмов вирооничtji

стандартноi та нестанлартноi сиryаuii i допомагас в is, вирiшеннi рiвним по
квалiфiкачii,
Навчас рiвних за квалiфiкацiею спецiьтьним знаннJIм та умiнняlu, якi необхiднi
для виконання виробничого процесу.



KoHTpoTbHi гптгання з Ередмета
< О снов и з€жонодzlв ства YKpair*l>

1. З 1б poKiB в YKpaiтri надаетъся право HaKepyв:lнr{rl тра}rсЕортними
засобами категорii ...

2. Якi трilнспортнi засоби пiдлягають обов'язковому технiчному
коЕгроJпо (ОТК)?

3. Якlй стандарт "Свро" дiе в YKpaTHi съогоднi (станом на2а2ар.)?
Найбiшш поширеним i наfrгоксичнiшим iз траrrспортнI.D( вlдtидЬ е ...

4. З якого BiKy в YKpaiHi настас крш,liна-tьна вilЕrовiдальнiсть за
порушешrrl правIаJI безпеки дорожнього руху?

5. Яка вiдlовiда_пьнiстъ гrередбач а{tъсяза невиконaýня водiсм правиJI
КеРУВання траЕспортцим засобом, правид корастування ременrtми безпеки?

6. СтраховIй сертифiкат едлrrоТ форми, що застоýовустъся в цраiнах -членах мiжнародноi оистеми llвтомOбiльного cTp:txyвaнýll, якi зазначенi i не
вpшФесленi у такому сертифiкатi - це ...

7. З ЯКОгО BiKy в YKpaiнi надастъся правG Ira KepyBilш{rt транýпортними
засобами категорii ВЕ,С 1 Е,СЕ?
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Тппова навчальна проrрама
з предмета (Будова вантажного автомGбiляо

дсIIто 8322.0I.$0.60.2 4-2Bl?,

з шрофесii <<Трпкторист-машинiст сiльськогосподарського
виробництва>

квалiфiкацiя - водiй автотранспортних засобiв категорff <<С} .

Група _
2а2а - 2021 п.р.

Тема 1. Всryш. Загальна булова вантажпого автомоfiiля
Загальна будова BarrTzDKHlD( автомобiлiв. Склад i прrrзначення осHoBHLD(

його груп i механiзмiв
Тема 2. Система технiчного обслуговуваЕIIlt та ремоýту.
Щiагностика техЕiчпого стану
Положеr*rя гrро технiчне обслуговувilш#I i ремонт рухомогс скJIаду

автомобiльного трансшорту, ВIци i перiодичнiстъ тех*riчного обслуговуваIш{lL
Тема 3. Охорона праui шiд чае техшiчкого обслуговувffIIня

Jф
з/гr

т-l eRti|

кiлькiсть
п}дйЕ

в
т:ч.

лшр
l В ступ. Загальна булова вантiDкного автомобiля 1

2. Система технiчного обслуговування та ремонту.
дiагностlдса технiчного стil{у

2

з. Охорона працi пiд час технiщrого обсrrуговуванюI
ваIIтzt}кного автомобiля

z

4. Особлr.во cTi будови двигуЕЬ ваrrгажrхо<
автомобiлiв та оснOви tx технiчЕOго обс.гryговуванrrя
шо)

10

5. ОсоблIшостi будови систем живлеш{я двr.гунiв та
основи ix ТО. Газобалоннi устанOвки ix будова та
технiчне обслуговyвання

29

6. О соблрrво oTi булови електр ообладнаrшя автомобiлiв
та оснOви його То

6

7. Особлrшостi буд*вIt Tpaнoмici.i, основи lt ТО А

8. Особлрвостi будови пiдвiски та механiзмЬ
кеоyван}ul_ основи iх То

4

9. ОсоблIвостi будови кузова i додаткового
обладнанrrя та основи i'x ТО

a
J

Всього годýн: 63



вантвжного автомобiля
. Правила безпеки працi пiд час проведення технiчного обслуговуваннrI та

ремонту. Елекгробезrrека та пожежна безпека пй час ремонту та технiчног0
обслугов}ts аннJI автомобiлiв

Правила гIоводження з вибухонебезпечними та пожеяtнонебезпечними

речовинами.
Загальнi правила охорони працi пiд чаý робrrи з механiзмами та

iHcTpyMeHToM, якi вlшсористовуються у технiчному обслуговуваrrнi,
Тема 4. Особлпвостi булови двиryпiв вантажЕrх автомобiлiв та

оспови iх технiчпого обслуговуванЕя (ТО)
Особлршостi будови i технiчна характеристика ригунiв автомобrлrв.
Компресiя та iT вrплiрювашlя. Пiдтшсса гсловки блоку цилiндрiв.

Тепловий зitзор, його веJIичина. Регуlповання тЕIшовOго зазору.
Будова системи охолодкеннrr лвшуяЬ аgгомобiлiв. Тегшовий режим

роботи двигуна. OcHoBHi zгрегrlти системи охолодженнr{, ix призначенюI,
будова та пришs{ш4 дii, охолоджуючi рlдцш{ та ix властивостl,

Несправностi системи охолодженЕя. Ознаки, причш{Е, наслiдки
несправностей. Роботи, що виконуIgrь пiд час технiчrrого обс-гryговувtlння
системи охолодженнlI.

Особлlшостi будови системи зматценЕrI.
Несправностi системи змащеЕюI двигуfiа, Озналси, пFFтсмrrи, наслiдщи

неспр€lвностей, Роботи з технiчного обслуговуванЕJl системи змащенIuI,
перiодичнiсть ix вrжоншrlrя. Газобалоннi усте}Iовки та ix ТО.

Тема 5. Осоfuивостi буловп 8ист8м жшRIIенця двнгуýiв та основп ix
ТО. Газобалоннi установки iх бlиова та техпiчне обслуговуваЕпя

Особ"rрвостi будови i пршrrцагшл дii приладiв системи живлеЕ}ш.
Особливостi будови системи живJIен}uI дизеJьного двигуна. ПризначенIuI

та з€гtUьна будова ocHoBHI/ж агрегатiв системи живдення дlзеJьrrID( рlгунiв.
Ознаки, приrlини, наслiдки неспр ttвностей системи живлен}uI дизельних

двигунiв. Технiчне обслуговувilннrl сиgтеми живлеttня.
Газобалоr*ri установки, tx булова та TexHi.*le обсгуговуванIя.
Охорона працi i пожежна безпека пiд час технiчного обслуговуванюI

системи живленюI.
Тема б. Особливостi бrчловп електрооfuiаднаняя автомобiлiв та

основи його То
Акумуляторнi багареi, 1х булова та KoжpoJIь стану. Генераторнi

установки(генерrгор змiнноi нацруги, випрямJuгI, реде-регулятори), iх
призначеrшя, будова i приrщргl дii,

Несправностi дкереп електричного струму. Ознаки" пршrиrш, наслiдки
не спр zlвностей. Технiчне обслуговр{}н}lя джерел електричного cтppIy.

Призначенrrя, будова i пршшgrп дii стартер. Правиrrа користуваннlI
стартером.

Призначенrтя i будова кOнтрOльно-вимiрювrLьýIо( цриладiв. Придада
о свiтле}шя i сигналiз ацii, додаткового обладнанtш автомобiлiв.

Тема 7. Осоfuпвостi булови TpaucMicir, оспови 'iI ТО
Загальца схема TpaHcMicii вантажнI,D( автомобiлiв. Булова механlзмlв

зчеrrлеЕшI та iх приводiв. Булова пИси:повача вкJIюченнrt зчеIUIення,



принципи його дii.
. Признанення та загаJьна булова коробки rrередач, ix тrшги, OcHoBHi

деталi та вузли коробки ,r.р*дuъ ix 
"р"="1::1y. 11_:yoo*u 

Схеми

перемикаЕю[ передач, кlнематичнi схеми передачi кругого мсменту,

ОЙблрrвоотi булови карданно| гOловноi передач та дифеF*'щiЧУ
Ознаки, .rрr"*й, наслiдки несправностей TpaHcMicii вантажнlж

автомобiлiв. ТеЙiчне обслуговування механiзму зчеIIJIення, коробки IIередач,

карданноi та головноi передач.

Автоматична коробка ilередач.
тема 8. особлиъостi буповп пiдвiски та мехапiзмiв керування, оспOви

ix То
особлrлвО cTi булоВи пiдвiсОк, аромаIизаторiв, ведуtilЖ r KеPOBaHI/D(

MocTiB. Стабiлiзацiя керованlж колiс. Куги устttновки колiс. Вплt,в розвалу та

сходжешUI KepoBrlH}D( колiс на безпеку руху та TepMir*r eкcrlшyaTmrii ппшl,

особлIшостi булови колiс i шшr. Балансуваш{я шин. Схеми

шереставJIенЕJI колiс, Норми тиску повiтря в шиЕах,

Ознаки, IIршIини , наслiдки несправностей uЦвiсок.

Будова рульовI.п( мехаrriзмЬ i рульовlD( приводiв ваrrга}кнрD( автомобiлiв,

Ознаки, "р""**, 
наслi.щи Ееспрalвностей рульовI,ж механiзмiв i

рульовIФ( rrр*оль. Технiчне обслlтовуваЕюI pyJboBI,D( механiзмЬ, руrьових
прr.rводь i пiдсиlповача рульового керуванн,I,

особлршостi булови гзlJIьмовlD( систем автомобiлiв з пневмrшшIним

приводом, Булова i прrтнrдигпл дii галъмовоi каллери. особлрrвостi конструкцii

та пришщпи дii прьадiв багагокоrrгурнrос гzшъмов'D( систем. Стояlшовi

галърrовi системи.
Ознаки, приtIиЕи, наслИки несправностей гЕшtъмоВI/D( систем,

ЕксгrryатацiЬi регулювання г€tлъмоВI/D( систем, Робота з технiчного

обслуговування гitJIъмовI,D( систýм.
тема 9. особливостi буповlл щузOва i додаткового обпаднаншя та

основп Тх То
оооблрIво cTi будови кузова автомобiлъ. СклошiЁомlпш<и, скJIоочисники

i склообмIшачi. опалеr*rя та система вентиляцii кабiни. Вантажоrriйомшй
борт автомобiJIя та його прrвiд. Особшвостi булови кузова автосамоскида,

Кфуваlшя гriдйомнrам меiанiзмOм автосаL,{оскида. АвтомобЬва лебiдка,

Двтоприttепи максим€tJIьною масою до 750 кц будова та хар€жтеристика,

основи технiчного обслуговуваннJ{ автопричепiв. Перевезення вантажiв за

допомогою автопричепа.
Правила безгrеки пiд час перевезешlя багажу,
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з/п

Тема
кiлькitть

годцý
в

т.ч.
лшр

l Вступ. Загальна булова вантrDкного rtзтомобiJul 1

2. Система технiчного обслугOвування та ремонту.
дiагностrака технiчного cTaнv

2

a
J. Охорона працi пiд час технiwrого обслугOвраff{rl

вантtDкного автомобiля
2

4. Особлрrвостi будови двигунiв ва:rгажrшоr
автомобiлiв та основи ix технiчЕого обслуговування
rTo)

10

5. Особшшостi будови систем живлення двигунlв та
основи Тх ТО. Газобалоннi установки 1х будова та
технiчне обслуговуваннrI

29

6. Особлlвостi будови електр ообладнаlшя автомобшrв
та основи його То

6

"7 Особливостi будови TpB}Ic}v{ioii, основи * ТО А

8. Особллвостi булови пiдвiски та механiзмrв
KepyBaH}uL основи ix То

4

9. Особливостi булови кузова i додаткового
обладнання та основи iх ТО

nJ
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Тема 1, Всryп. Загальна будова вантажного автомобiля



Загаьна булова вtlнтiuкних автомобiлiв, Склад i прrвначýннrl ocHoBIIIд(
його гругt i мехапrзмtв

Тема 2. Сншема техпiчЕого обслуговуванпя тfl р€мt}ýту.
,ЩiагностЕка технiчного стану
Положен;тя про TexHiщre обс-rrуmвуваннrl i ремонт рухомого складу

автомобiльного транспорту. Вrади i перiодичнiстъ технiчного обслуговуванIш.
Тема 3" Охорона Tlpaшi пiд час техвiчgога обепуговуввння

ваптажного автOмобiля
Правила безпеки прilц пiд час проведенюI технiчного обс"lryгов}ъаш#I та

ремонту. Елекгробезпека та пожежна безпека пiд час ремонту та технiчного
обслуговуваннrI автомобiлiв

Правила поводкення з вибухонебезпечними та пожежнонебезпечними

речовинами.
Загаьнi прЕlвила охорони црацi пИ час роботи з мехаяiзмами та

iHcTpyMeHToM, якi вlжористOвуютъся у технiчному обслуговуваrжi.
Тема 4. Осоfuцвоетi будовш двигунiв вантажýlrх автgмобiлiв та

основи ik технiчЕого обслуговуваýня (ТО)
Особзшвостi будови i технiщlа харuктеристика рr,туяiв автомобiлtв,
Коrrшrресiя та iT вr.мiрювакrя. Пiдтяхgе головки блоку цилitцрiв,

Тегшовий зчtзор, його велиIIина. Регуlковt}ння теIшовOго зilзору.
Будова системи охолодкеrrюI двlгунiв аугомобiлЬ. Тепловий режим

роботи двигуна. OcHoBHi агрегати системи охолодження, tx призначеннlI,
будова та пршilцiltrI дii. Охолоджуючi рiдиялt та ix властr.rвостi.

Несгrравностi системи схолодкеннrL Ознаки, приrrинлl, наслiдки
несправностей. Роботи, що викоцують пiд час технiчн*го обс;ryгOвуванюI
системи охолоджеш{я.

Особшшостi будови системи зматценнrI.
Несправностi системи змаrцення двигуна. Ознаки, цриtмни, наслiдки

несгIравностей. Роботи з технi*rого обслуговуваннrI системи змащеЕня,
перiодтчнiсть iх вrаконаrrня. Газобалоннi устаяовки та ix ТО.

Тема 5. Особливостi будовн еЕстем жпвJIенпя двЕryнiв тg основи ix
ТО. Газобалоппi ycTalloвKll ix бlиова та техэiчне обс.пугt}вувашЕя

Особrпвостi булови i прrпrlцагпr дii приладЬ системи живJIеннII.

Особrшшостi будови системЕ живленнlI дlаелъного двцгуна. Призяачен}uI
та загIIJ]Iьна будова основнIФ( агрегагiв системи живяення дрrзеJьних дв1,Iгунiв.

Ознаки, приqини, наслiдки несцравностей системи живленrrя дизельнlD(
двигунiв. Техвiчне обслуговуванЕя системи живJIен}rL

Газобалонrri установки, rx булова та технiчне обслуговуваннrI.
Охорона пparri i пожежна безпека пiд час технiчного обс"lryговуван}ul

системи живленнrI.
Тема б. OcofuпBocTi булови електрооб.гrадн*ння автомобiлiв та

основи його Т0
Акумуrrяторнi багареi, ix булова та KCIETpoJrъ стану. Генератсlрнi

установки(генерrгор змiнноi нitпруги, виýрямJutч, реле-регулятори), Iх
призначеr*rя, будова i притпlрrш дiТ.

Несправностi джерел електри.Iного струму. Ознаки, причини, наслiдки
неспрЕlвно стей. Технiчне обслуговрання джерел електричного струму.



Призншrенrrя, булова i принIцап дii стартер. Правила кOрисryвання
стартером.

Призначенrrя i булова контролъно-вимiрюв€[IIънI,D( гrрилалiв. Прилади

механвмlв
зчеIIJIеннlI,

освiтлеrrrrя i оргналiзацii, додаткового обладнанrrя аgтомобiлiв.
Тема 7. Оеобпивостi булови трансмiсiц осаови iT ТО
Загальна схема TpmrcMicii ватrгажrлос автомобiлiв. Булова

зчешення та Тх приводiв, Будова пiдсиlвовача вIсцючеЕнrI

пришц,Iпи його дii.
Призначення та зtгчUьна булова коробки передач, ix тr,тгпл. OcHoBHi

деталi та вузjIи коробки перед.F1 ix цризначсння та булова, Схеми
перемикашilI передач, кiнемагичнi схеми передачi крутого моменту.
Особлрвостi будови кард.tнноi, головноi передач та диферешliалу.

Ознаки, причини, наслilки несцрrlвностей TpaHcMicii BaIHTEDKHI/ж

автомобiлiв. Технiчне обсrгуговуванIrrl механiзму зчеIшеннr[, коробки rrереДач,

карданноi та головноi передач.
Автомrги.rна коробка передач.
Тема 8. Особпивостi булови пiдвiски та мехапiзмiв керуваЕня, оснОВП

iх То
Особrлвостi будови пiдвiсок, ароматизаторiв, вед}лrrr( i кероваrшах

MocTiB. Стабiлiзацiя KepoBarrroc колiс. Ку., уст.lновки колiс. Впrев розваiIу Та
сходженнrt KepoB,lHIж колiс на безпеку руху та термirrи ексIшуtrгацii штш.

Особлlшостi булови колiс i шlш. Ба;rшrсування шин. Схеми
tlерестtlвленюI колiс. Норми тиску повiтря в шин€tх.

Ознаки, приtIини , наслiдlа несlrр{lвнOстей пiдвiсок.
Будова рульовI/ж механiзмЬ i рульовID( IIриводiв ваrrгФкЕlD( адтолдобiлiв,
Ознаки, причини, наслiдки Ееспр€lвностей рулъовI,D( механiзмiв i

рулъовLD( прl,шодЬ. Технiчне обслуговуваI*я pyJboBLD( механiзмiв, рульових
прлшодiв i пйсишовача рульового KepyвaнHrt.

Особrшвостi будови г€IJIьмOвI{D( систем автомобiлiв з пневмати[Iним
приводом. Будова i пршrцагм дii гальмовоТ камери. Особrrрrвостi конструкцii
та цршшц,lпи дii приладiв багагокоrrгуртпж гЕшьмовIо( систем. Столпtовi
гальмовi системи.

Ознаки, причI4{Iъ наслi.щrа несправностей гiLtьмовI/ж систем.
Експлуагафfui регудюванIш гilJьмOвlж систем. Робсrга з технi.*rого
обслуговуванIuI гrшъмовlо( систем.

Тема 9. Особпивостi булови кryзова i додаткового оfuiаднанIlя та
основи i'x То

Особшлвостi булови кузова автомобiлiв. Склопiдйомшжи, скпооIмсники
i склообмивачi. Опаленrrя та система вентипяцiТ кабiни. Ваrrтажогriдйомней
борт автомобiля та його прl,шiд, Особлрвостi булови кузова автос;lмоскида.
Керуваr*rя пiдйолдцшчr механiзмом rlвтосitмоскида. Автомобiлъна лебiдка.

Автопричепи максим€IJьною масою до 750 кц будова та характеристика.
Основи технiчного обслуговування автопршIепЬ. ПеревезеЕня вантажЬ за

допомогою zlвтопричепа.
Правила безпеки гriд час перевезешrя багажу.



Розглянуто на засiданнi
цикловоi koMiciT викладачiв
професiйноi пйготовки та ьяайстрiв
виробничого сiльськогосподарського
автотраЕспортного та
електротехнlчного наIIрямlв

2щ
Голова LЩ{ В.М.Костирко

IIорiвшяльЕнй тпповнй i робочий плап

дотримання ДС IIТО в ЩПТНЗ <<РеутллпськиЙ професiйЕпЙ аграрниЙ

лiцей> ДСIIТО 8322.ОI.00.б0.2 4-20t2
з професii <<Тракторист-машинiст сiльськогоеподареького

виробництва)
квалiфiкацifi - водiй автотранспсртних засOбiв катеrорii <<С>>.

202а - 2021 н.р.
груII8 _

предмет <<Будова вантажного sвтомобiля>>

Затверлжую
в. о. засъ директора

э наъчаry{ю-ви роб н и чоi роб оти

аА.I.Слушька-W 2Wр

Типовий Iшан по ДС ПТо Робочий навча_пьнрй Iшан
Jф
з/п

Тема Кiлькiс
ть

tOдин

Jф
з/п

Тема KirbKicT
ь годин

l Вступ. Загалъна булова
вЕlнтЕDкного автомо бiля

l 1 Вступ. Загалъна будова
вантiDкного автомобi-пя

1

2 система технiчного
ОбСл5zговуванюI та pe]vlo'Ty.
дiагно стика технiщIого ст€lнч

2 z система технiчного
обс.lryгов}ъаifi{rl т а ремоýту.
ДiагrrостIжа технiщIогс стану

2

/,
J Охорона гlFацi пiд час

технiчного обслугOвуваш$I
ва}IтiDкного автомобfutя

z J Охорона прац пiд час
технiчного обслуговуваЕня
вilнт€Dкного автомобiля

2

4 Особлршостi будови двигунiв
вантilкних азтомобiлiв та
основи iх технiчного
обслyговyваннrl (То)

10 4 Особ.гпво cTi будови двигуяrв
BI}IтT€I}KH}D( автомобiлЬ та
основи ix технiчного
обслчговчвання {То)

10

5 Особливостi будови систем
живленIи двlгунiв та основи iх
ТО. Газобалоннi установки iх
будова та технiчне
обслчговrrвання

/9 5 Особш.шостi будови систем
живлення двrлгукiв та основи
iх ТО. Газоба;rоннi установки
iх будова та технiчне
обслчговчвання

29



6 Особлрвостi булови
електр ообладнання автомобiлiв
та основи його То

6 6 Особлрвостi будови
електрообладншrня
автомобiлiв та основи його
то

6

7 Особлr.востi будови TpmrcMicii,
основи ii То

6 7 Особш,твоgгi будови
TpaнcMicii, основи ii То

6

8 Особлr,шостi будови пi,,-(вiски та
механiзмiв керуваlшя, осЕови
1х То

4 оо Особшлвостi будови пИвiски
та механiзмiв KepyBaHIж,
основи lx То

Jl
+

9 Особ.швостi будови кузова i
додаIкового обладнання та
0снови ix То

aJ 9 Особrшвостi будови кузова i
додаткового обладrання та
основи iх То

a
J

Всого 63 Всьго бз

BHeceHi змiни: Робоча навчальна програма скJIадена на ocнoвi
типовоТ програми без змiн i доповнеЕъ.



Розглянуто на заоiданнi
цикловоi KoMicii вш<ладачiв
прафеоiйноi пiдготовки та майстрiв
виробничого сiльськогосподарського
автотранспортного та

Голова I_Щt В.М.Костирко

Затверлжlто
в, о, зауf, директора

з навуфАо-вирбн ичоТ роботи
И А,I.Слуцька
W2v!ц

IIоурочно-тем*тпчЕпй плдн
з предмету (Будова вантажного автомобiля>>

на 2018 -2019 н.р.
Вшкп*дач I.А.Случькнй

Впесенi змiнп: Робоча ЕавчrulьЕа програма скпадеflа ва oclroBi типово-i
програмш без змiн i доповвень.

дсIIто 8322.аL вt}.б{}.2 4-2Ф12

Ns
з/п тема yрокy

кiлькiстъ
годfi{

Те.п,ла 1. Всmvп. 3аzальна бvdова ввпmilжсноzо авlпоfrtобiля 1

1 З агаrьна будова BсIHTrDKHI]D{ автомобiлiв. 1

Telwa 2. Сuсmеrва mехнiчноzо обаtуzовування mа репаонmу.
liazHo сmu ка mехнiчн oz о сmilflу

2

2 Положекrя про технiчне обслуговуваIIня i ремонт рухомого
скJIаJIv автомобiлъного тр€lнспортy.

1

nJ Види i псрiодетчнiсть тсхиiчного обслуговуваЕнrr. 1

Телtа 3. Оюрона працi пid час mехнiчноzо обслуzоýубIлння
в {rнftэа эrен о z а а в ??rа*€ о бiля

2

4 Правила безпеки працi пiд час проведення техяiчrrого
обстпlговчвання та семонтч.

1

5 Загалънi правипа охорони црацi пiд час роботи з меха}liзмами
та iHcTpyMeHToM, якi використовуIоться у технiчному
обслчговчванrri,

l

Tetwa 4. Особлuвосmi буdова lBaqlъiB ванrпа}кнпх
авmолwобiпiв mа осно8а tx mехнiчноzо обспуzовування {то)

10

6 Особлшостi будови i технiчна харi}кгеристика двшунiв
автомобiлiв.

1

7 комгrпесiя та ii влшrлlоювЕlншt. 1

8 Пiдтяжка головки блоку цlалiндрrв, l
9 Тегшовий зазOр, його велшIина. Регуlпованнr{ теппового

а 2?rrtl\/
1



10 Будова системи охолоджешuI двигунiв автомобiлiв. l
11 OcHoBHi агрегати системи охолоджеI*tя, ix шризначенIlrI,

будова та пришигрr дii. Охолодкуючi рiдlл*,l та ix
властrвостi.

l

l2 Несправностi системи охолоджеш{я. l
13 особливостi будови системи змащеннrI 1

|4 Несправностi системи зматцен}uI двигуна. Ознаки, lrричини,
наслiдки не спр €lB но стей.

1
l

15 газобалонrri чстановки та ж То l
Таuа 5. Особлавосmi буlовu сшсmеJw хклtвлення dBпzyHiB mа

основu tx ТО. Газобалtоннi уеmановка ix фdова mа mежнiцне
обслvzовчвQння

29

16 Особлlшостi булови i прrлщшшr дii приладiв системи
живленЕя.

J

|7 Особлlшостi бyдови системи живленшI дизеJIьного двигуна. J
18 Призначення та загаJIъна булова ocHoBHI,D( агрегагiв системи

ЖИВЛеННЯ ДИЗеЛЬНIlD( ДВrаГУНЬ.

4

19 Ознаки, причини, наслiдсrа нсспрzlвностей Qистеми живленнlI
дизельнlж .щшунЪ.

5

iлLv Технiчне обслчгов}вzlнIlя системи }IýlrвленFrrI. 5

21 Газобалоrшi yстановки. ж будова та TexHi*re обслуговyванIш. 7
22 Охорона црацi i пожежна безпека пiд час технiчного

обслyговуваншI системи живлен}lя.
2

Тема 6. Особлuвосmi буdовu апекупрооблаlнання
авmолwобiлiв mа основu йоzо То

6

2з дкумуляторнi батареi, iх будова та контрOпъ стаЕу. l
24 Генерагорнi установки(генерtrгор змir*rоТ напругц

вигIрямJuttI, реле-регулятори), rx прrлзначеннrl, будова i
прrшrцтп дii.

1

25 несгrпавно cTi лжеоел електоиtIного стпчмч. 1

26 Прrзначенrrя, будова i пршщшr дii стартер. Правrurа
KoD истчвiIш{lI стаотеоом.

1

27 Призначення i будова контроjlьно-виiиiрюваJlъilро( прршадЬ. 1t

28 Прилади освiтленrrя i сl,гналiзацii, додагкового обладнаr*rя
автомобiлiв.

l

Тема 7. особлавосmi бчdовu mpaHcлticii, основа 
'i 

То 6
29 Загальна схема To;lнcмlcii вшrгажню( zlвтомобiлЬ. 1

30 Бчдова пiдсилювача вкJIюченняI зчеIшення. Iюинципи його дii, l
31 Призначеннr[ та зzгrlJlъна будова коробки передач, ix Tlmlpl. 1

з2 OcHoBHi деталi та в}зли коробки шередач, Тх гrризначенюt та
булова. Схеми шеремикаш{я передач, кiнематичнi схепдл
передачi кругого моменту. Особлlшостi булови кардаr*rо1,
головноi передач та диферетщiалу.

1

aa
JJ Ознак*1 rrри.{rши, наслiдки несправностей TpaнcMicii

ванта}кý}*{ автомобiлiв,
l

34 Автоматrтчна коробка Еередtr{. 1



з5 Особливо cTi булови пiдвiсок, ароматизrгорiв, вед}ц{lui l
KeooBaHIж MocTiB.

l

зб Будова pyJbOBIФ( механiзмiв i рулъовlD( цриводlв в€}нтzDкних

автомобiлiв.
l

-rl Особливостi булови гzшъмовlD( систем автомобiлiв з

IIневматIrIним приводом

1t

38 Ексггlуатацifшi регулюванI#I гальмових систем. Робота з
технiчного обслуговyвання гilпьмовlDt систем

l

Теrwа 9. Особлuвосmi буdовu кузова i lodamKoBozo облаdнання
mfl основu tx То

39 особлrвостi бчдови кyзова автомобiлiв. 1

40 Автопричепи максим€lJIъною масою до 750 *ц будова та
хапактеоистика.

l

41 Правила безпеки пiд час перевезення багажу 1

Усьго годпý 63



Коптрольнi питапшя з предмета
<<Будова вантажного автомобiля>>

Професiяz 8322
КВаЛiфiКаЦiЯ : водiй автотрднспортнlrх здсобiв категор[f <<С>>

1.Що таке автомобiль?

2.За ялшtlп ознакапdи класифiкуlоться автомобiлi?

3. Що таке TexHitIHa )<aрilктеристика автомобiля якi показники входять до пеТ ?

4. З яких ocIIoBHI.D( агрегатiв скJIадаеться буль -яюй автомобiль?

5. Яке призIIачення двиryна?

6. Якi агрегати й механiзми входять до скпаду шасi?

7. Якi мехаrriзми входять до скJIаду TpaHcMicii?

8. Яке призначенIuI зчеIшеншt й коробки пердач?

9. Яке призЕаченЕя карданЕоТ та головпоi передач?

10. Яке призначення даференцiаrrа й пiвосей?

l1. З чого скJIада€ться ходокr частиIIа автомобiля?

12, ЯуJ механiзми керуванIrя автомобiлем?

13.Яке призначенЕя рульового керування?

14. Якi фуllкцiТ викоЕуе гаJьмова система?

1 5.Як класифiкуються двиryни внугрiшнього згораяня?

16.Якi ocHoBHi механiзми й систелrи.щигуна внугрilшrъого згорання?

17.Що таке робо,шй rцшл i як BiH вiдбуваеться в ,щзелi й карбюраторЕому дригувi?

18. Що таке ступiнь стискання?

19. Якi показники хар{жтеризують робоry дриryна?

20. З лстrх основних деталей сюIадасться KIШM?



Критерii паваJIьшпх досягпень учпiв з IIредиета
<<Булова в&штажпого автомобiля >

Професiяz 8322
КВаЛiфiКаЦiЯ: водifi aBToTpaшcпopTtrlo[ засобiв lсаTertpfr <C>r

Сеоелliй 4 Ущi з допомогою BtIETeJlrI вiдгворюють основний навча.lьшй матерiап.

Сере,щiП 5
У,шi вiдгворююъ основнrй навашмй MaTepiaTr, здатнi з поми.rпсаrrли й
ЕетоtшостямЕ дати вЕзЕаченшt поцять, сфсрмулповати визЕачеЕнrL

Сере.щй 6
У.шi вишллоть зЕаЕпя й розумiшя осЕовЕЕ( поJlожень ЕавчаjlьЕогo
MaTвpiaгy. Вi,щовiдi ix правиlьнL але Ееповнi .

Достатнiй 7
Yцri правильво вiдгворюrогь вавчатьqrй MaTepianr, зЕають ocHoBHi
визýачеЕЕrI, вмiють ЕаЕоJtпти oIgeй власпi прIffýIади на пiдгверджешrя
певЕш(думок.

Досташriй 8

Знашя ушiв е достатяiлдr. Ущi застосовyloTb вивчевий матерiал у
стаЕдартЕID( ситуапiяс, ЕlлIldагrlються анапiзувати, встаЕовJIювати
найсугтевiшi зв'язки мiж фактаlш ,1юби:ги вЕсЕовки, зaгаJIом
конц}оJIюють власЕу дiяrьнiсть. Вi,щовiдi ix логiщi хоч i маютъ
HgTo.rHocTi.

.ЩостатIliй 9

У.пri добр володiють вивчеЕим матерiа-пом, зtютосов)доть зЕitЕня в
станлартнrа< сиryацiлr, умiють аналiзуватш й систематизрати
iкформачiю, вЕкористовують загапьновiдомi докази iз самостiйlrою та
по€lвиJIьцою аргуrrлентацiею.

Високlй 10
Учнi мають повЕi, гlшбокi зЕаIIЕr[, здатнi використовувати tx у
шоактитriй дiяlьностi. роблrrи вI[ýновки yзагаJIьIIеЕнII.

Високlй 11

YTri MaloTb птущd зЕанIбt в межах вимог цавча;rъцоi прогрtlп[и,
аргуrr{еЕтовшIо використовують ж у рiзпих ситуацiяr, умiють знаходити
iнформацiю. ст€lвЕги i розв'язyвати шроблеми.

Високий l2

Y*ri мають системнi, мщЕi зЕttЕня в обсязi та в межФ( вимог иавчальноi

цроцрЕtl!tи, усвiдом;rено використовують ж у стаплартвID( та
ЕестандартЕш( сиryацiлl. Умirсrгь саrrлостiйно анатliзувати, оцitrrоватио

узагаJIьЕювати, оцаЕоваIп{й MaTepiarr, са*rостiйнo користуватися
.rDкеDелаIvrц iнфоомацii . шрйлати рiшеrrця.
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Типова навчальна програма з предмета
<Професiйна етика та культура водiння>>.

М з/п Темд кi;ъкiсть годпн

Всьог
о

З нпх нал*бораторно-
праrсгичнi роботи

1 Основи псrлсофiзiологii тrраrц та поведirжи водiя. 6

z Професiйна етика. 6
a
J Кчrьт,rрна поведfuша rra вуJIиIIях та дорог:лх. 4

Всього годин: 1б

Тема 1. Оспови психофiзiологiiпрачi та поведiнки водiя.
Irщавiдуальцi якостi водiя: вiдчуття i спрrайълаr*rя, ceHcopHi i розlмовi Еа5-ячкив оrцrпд i гщоrноqваrшi

дорож}ъO-транспортнрD( сIтryацiй {пршод).
Оцirша часу, вiдстанi i пгвидсостi руху. Час реакцii водiя.
Понятгя гtро скл4щry i просry реакцiю. Факторц вiд якrос запежить реакцiя.
Зага_шна характеристика чдтливостi. Об'ем, кошдеrrграцЬ, розподiл i rrереведет+rя чуг-тшвостi.

Характеристш@ вiдчугtя: зорового, сJýD(ового, дотикового, вестибулярноrо, свiтлова чутлпшiсть.
Зiр i його xapaкTepиcTr.rKa. Гострота зору. Поле зору. OKoTrrip. Ада.гrгацiя (вiдновлет*rя зору) при

раIffовому переходi вй свiтла до тепtрви i HzlBIIrlKи. Ослirлrеrшя. Змiна по"пя зору вiд пвидостi руху i ryстlш*r
тр{tнспортного потоку. Зоровi iшозii помиJIки в оцrф дорох*riх обставr,пr. ,Щiя а-гл<огоlпо, HE}KoTraciB,
яiкопшrу i медrжамеrrгЬ на надiftriсть водiя.

Прогнозуваr*rя розвитку дорохсrъо-траrrспортноi сrryацii.
Псшrофiзiологiчнi якостi водiя: пiJготовлонiсть, мор:ilь}Iа стабЬнiсть, rrрачездатнiсть. Впrпш

майстерностi, ocBiTr4 стФку роботи i BiKy на яадiйtriсть водk. fiисrцmlriновшriсть, емоцiйgа стiйltiстъ,
вrтгрr,валiсть, самовладаннrI. PyxoBi, ceHcopнi i розумовi навиrIки водЬ та мстодI ix удоскоrrалеrrrrя.
Праrдездатrriсть, втомJIюванiсть, трrшалiсть та irrTerrclшHicTb фiзи.п*пr i псlоiофiзiодогiчrл*< HtlBaHT;uKeHb.

Стресовrй стан. Засоби його попередхен}rrl та ycyнeшul, rтрrйотrлл саlvrоко}rryошо i реryлшов{lннll
псюlофiзiологiчного стfi{у. Поняття про аутогенне тренува}шя.

III"тlя-хеr пiдрlлiеrmя працездатflостi водiЬ, збереженrrя ix здоров'я дгlя эабезпечеlшя безпеки руiт.
Органiзацiя харчув€l}шя та вiдпочшпсу водiв. Виrrлоги до робочого Micrц водЬ, MiKpoKrriMaT кабiт*l.
Тема 2. Професйпа етика.
Поrиття етики поведiIжи. Соцiа-тьна система, що визЕача€ певнi норллл i стаrтдарти поведirrки jlюд{н}r,

Вгшпв псшrофiзiологiчrппi особлпвостsй водя Tra його поведirтсу.
Етrжа водЬ та його взаемовi,щrосrдrи з irшrлчrи водiями трtшспортяI,D( засобiв, з праl{iвr**сами

Щержавтоiнспекцii, лiк5ва-гьrпос установ. Куштура обслуговlв{lння пас€Dкrqriв, замовr*жiв транспоРтнIтl{
засобЬ. Особrива yвaг:a водЬ до дтей rподей похилого BiKy, Ьалiдiв, пiшоходЬ з явними ознакtlми
обмеженостi пересуъалшя.

Вгшпв мораJIьно-пслuсологiчного клiмаry в колектrшi пilщриемства на поведirжу водiя.
ETrжa водiя пiд час дорожньо-трtlнспортнI,D( цригод взаемодii з назкоr*ашнiм середовип{ем. Етrлса

водiя у конфлiктrпоi сrrryацi,шl.
Тема 3. Кульryра поведiнки на вулицж та дорогах .

Водiйоька KyJъTypa i вгlтплв суспi.rьства. ГармонiзаrдЬ вi;цrосr.ш мiж водйми та пiшоходами. Складовi
водiйськоi куJът}?и та iштикуJIьтл)а.

flотршrr*шя Правил дорожнього руху як головrшй елемент куJIьтури водiя. Водiйська куJБтура у
ставлелшri до охорони нrlвкоJIиЕIЕього сер9довrшIа. Тварrлти на дорог{лх та ставлення до нюL Па.пirшя у omroнi.

Стан вуллпр та дорiг i ку,льryра водЬ. Лрояв ку,шryра водiя у стаsлеrпd до зв}:ковril( сr,гяа.гdв, у зовнiпшъсму,
вrглядi автомобiля, методi гаJIьмування, методiв обгону тощо.

Водiйська куJIьтура у ме.ш{tIному аспектi. Нездужаrrrrя i вгýл8 ml керуваIft{я автомобiлем. Куштура
водiшrя гrри прлйомi лiкарськr*с гrрспаратiв. Водirrrя на фонi хвороб лiтrього BiKy. Вrrгпш затrахiв.

Kyrbrypa руху пiшоходiв. OcHoBHi вrдrлоги. ГIразила дорожнього py;{y у кульryрi пiшоходiв. Кульryра
подолання пiшохiдцrого переходу. Ашшtультурапiшоходiв. КутьryрарухувелссипедистЬ таводiiв мопедiв.

Чr.*шппси коректного водirпrя. Куrьryра руху за скlrаднId( пого.шIlD( умоs. Kyrbrypa перевезеш{rI
ваrrгажЬ.

Взаемодопомога водiiЪ на вуJIиIдях та дорогztх



РОЗГJUIНУТО
на засiданнi цикловоi koMicii
вr,rкладачiв професiйноi пiшотовки та майстрiв
виробничого нr}вчаннr[ оiльськогосподарського,
автотрансг{ортного та елекгротехнiчяого напрямiв
Протокол ЛЬ 6

ектора
jвиробничоi 

роботи
А.1, Случька

lt- аF 2В2Ф.

2а } ор.
В.М. Костирко
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Водiй автотраilспортних засобiв
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Група _
курс2020 -2021н.р,

Тема !.. Основи тlсихофiзiологii прачi та поведiнки водiя.
Iндивiдуальнi якостi водiя: вiдчуття i спрrйманнr{, ceнcopвi i розумовi навички в оцiнцi

прогнозуваннi дорожньо-тратlошортних_ сиryачiй 1гlригол).
Оцiнка часу, вiдстанi i швидкостi руху. Час pearчii водiя.
Поrrяття про складну i просту реакчiю. Фактори, вiд яких заJIежить реакцiя.
Заrалъна характеристика чутrпвостi. Об'см, концентрацiя, розподiл i переведеняrI чутливостi.
Характеристика вiдчуття: зорового, сJгуr(ового, дотикового, вестибулярного, свiтлова

чутливiсть.
Зiр i його характеристика. Гоотротазору. Поле зору, OKoMip, АлаптацЙ(вiдновленнязору) при

раптовому переходi вiд свiтла до темряви i навпаки. ослiплення. Змiна пojul зору вiд швидкостi руху
i густиrrи траЕспортного потоку. Зоровi iлюзii, rrомиJIки в оцirщi лорожнiх обетавин. ýiя алкоголю,
наркотикiв, нiкотину i медикаментiв на надiйнiсть водiя.

Прогнозування розвитку лорбжньо-транспортноi ситуаuii.
Психофiзiологi.lнi якостi водiя: пiдготовленiсть, моральrrа стабiльяiсть, працездатнiсть. Вплив

майстерностi, освiти, стажу роботи i BiKy на надiйнiоть водiя. ýисциплiяованiсть, емоцiЁтrа
стiйкiсть, витривалiсть, самовладання. PyxoBi, oeHcopHi i розумовi навиIrки водiя та методи ix
удосконаленнrt. Працездатнiсть, втоп,шпованiсть, трива-tliсть та iнтенсивнiсть фiзичних i
психофiзiологiчних HaBaHTa;KeKb.

Стресовий стан. Засоби його попередження та усунення, rгрийоми самоконтролю i

регулювання психофiзiологiчного стану. Поняття про аутогенне трен}ъаннrI.
IIIляхи пiдвшцення працездатностi водiiв, зберження iх здоров'я дýя забезпечежrя безпеки

руху.
Органiзаuiя харчування та вiдпочинку водiiв. Вимоги до робочого мiсця водiя, мiкроклiмат

кабiни.

Jt
з

п

Тема Кiлькiстъ годЕý

Всього З нихна
лабераторно-
праrсгвчяi
паботи

1 Основи псrоrофiзiоло.ii пршц та поведirпси водй. 6

2 Професifпrа етика. 6

Кушryрна поведirrrса на вуJпшJях та дорOгах. 4
Всього годин: lб



Тема 2. Професiйна етика.
Поняття етики поведiнки, Соцiа_lьна система, що визначас певяi норми i стандарти гrовеДiнкИ

лlодини. Вплив психофiзiолсгiчних ссобливостей водiя на l:i+го поведiяку.
Етика водiя та йогti взасмовiдносини з iнrrгими водiями транспортних засобiв, з працiвникамИ

ýержавтоiнспекцii, лiкувальних установ. Культура обсrrуговуваЕня пасажирiв, 3aMoBr*IKiB

транспортних засобiв. Особлпава увага водiя до дiтей, людей похипого BiKy, iнвалiдiв, пiшохОДiв З

явними ознаками обмеженостi переоуванrш.
Впrив морЕLльно-психологiчного клiматч в колективi пiдприсмства на гlоведiнкrv волiя.
Етика водй пiд час дорожЕ{ьо-транспортних пригод, взаsмодii з навколишнiм сердоВиlцеМ.

Етика водй у конфлiктних сиryацiях.
Тема 3. Кульryра поведiнки на вулицffх та дорогах .

Водiйська культура i вплив суспiльства. Гармонiзацiя вiдносин мiж водiями та пiшоходами.
Складовi водiйськоi культури та антикультура,

,Щотриманrш Правил дорожнього руху як головнlй елемент культури водiя. ВодiйСьКа
культура у cTaBлeHHi до охорони навколишнъого серсдоваща. Тваринн flа доргех та ставлення до
них. Палiння у оалонi. Стан вуrпrцъ та дорiг i кулъryра вOдiя. Прояв культури водiя у ставленнi дО

звукових сr,гналiв, у зовнiшньому виглядi автомобiля, методi гчtJiъмуванюI, методiв обгону тошо.
Водiйська культура у медичному аспектi. Нездужання i вп-lлв на керрання автомобiлем.

Культура водiння при прийомi лiкарських препаратlв. Водiння на фанi хвороб лiтнього BiKy. Вплив
запахiв.

Ку:ьryра руху пiшоходiв. OcHoBHi вимоги, Правила дорожнього руху у кульryрi пiшоходiв,
Культура подоланнrI пiшохiдного переходу. Аятикульryра цiшоходiв. Куrвтура руху
велосипедистiв та водiiв мопедiв.

Чршники корекгtlого водiняя. Культура руху за скJIадних погодних умов. Куль,гура
поревезеннrI вантаtкiв.

Взасмодопомога водiiв на вулицях та дорогах
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виробничого навчання сiльськогосподарського,
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Затверлжую
в.о. заст. директора
з навчаJlь ноlиробничоi роботи
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Група _

Прелмет: IIрофесiйна етика та культура волiння

Типовий план по ДС ПТО
робочrrй кавчальний план

лъ
з/п

назва теми
К-ть
годин

Ns
зlп

назва теми
К-ть
годип

l 0снови психофiзiологii працi та поведiнки

водiя.

6 1 Основи псюсофiзiологii працi та поведiнки

водiя,

6

2 6 2 Професiйна етика 6

J Культурна поведiнка на вулицях та дOрогах. 4 J Культурна поведiнка на вупицяк та дорогах. па

Всього годин: tб Всього годнн: 16

BHeceHi змiни: Робоча навч€lJIьна шрограма скJIадена на основ1 типоВоi
програми без змiн i доцовнеtъ.



розглянуто
на засiданнi циклOвоi KoMicii
викладачiв професiйноi пiдготовки та майстрiв
виробничого навчаннr{ сiльськогосгiодарського,
автOтранспOртного та електротехнiчного напрямiв

20р
В.М. Костирко

Затверлжую
в.о. заст, директора
з навчальнбсиробн и чоi роботи

3?? '' A.I. Слушька

lt. а8 2Оаар.
Протокол Ns,_*6"__

Вiд/f,l Оlt 2а

[Iоурочно - тематичIIий план
з ПDедмета " llnофесiйна етика та культура всдIнпя

"лъ
чпокч

Змiет црограмц К-ть
годин

Telпb основu псuхофiзiолоzii пtвцi mа повеаiнкп воdiя
1 Iнливiдчальнi якостi водiя 1

2. Оцiнка часу. вiдстанi i rтrвидкостi рухч. Час реакцii водiя 1

_f. зiо i його хаDактеOистика 1

дт_ Поогнозчваi{}ul Dозв}iткy доsохýlьо-траliсiiортtrоi cliTl,aцri 1t

5, поихофiзiологiчнi якостi водiя 1

6 Вимоги до робочого Micrц водй, мiкроклiмат кабit*r. 1

Telпb IIоофесiйна еmilка
7 поняття етики поведiнки 1

8. Етика водiя та його взаемовiдносини з iншими 1

9 KvTbTvoa оболrтовчван}u{ пасil{мDlв 1

10. Вплив мораJIьнO-психологiчного клiмату в колективi на поведtнку вqдlд 1

11 Етика водiя пiд чао дорожньо-транспортних пригод 1

t2. Етика водiя у конфлiктних ситуацiях 1

телць Кvльttwонв повеdiнкп на вулацях mп dopozax
13. водiйська кyльтура i вплив сyспiльства l

14. водiйська кyльтура y медичномy аспект1 l
15, Взаемодопомога водiiв на вулицях та дорогах 1

1б. Пi d су мко в о-у з аzапь Ilю юцuй ур ок l



Коrrтрольнi гпrтання з предмета
кПрофесiйна етшса та культура водir*rя>

Професiя - <Водiй автотранспортЕцх засобiв>>

Квалiфiкачiя: Категорiя <С>

1. Назвiть ocHoBHi психофiзiологiчнi якостi водiя?
2. Що таке швидкiсть реакцii i вiд чого вона залежить?
З. Назвiть нор]\,{и працi та вiдпочинку волiя?
4. Яквирозумiсте iнтелектводiя таякi його ocHoBHi прояви?
5. Перелiчiть якостi iнтелекry водiя?
6. Назвiть позитивнi риси характеру?
7. Якi негативнi риси характеру ви знасте?
8. ýайте вL{значеннlI поЕýIття стилю водiняя?
9. Якi с формальнi правила визначення отилю?
10. Кому притаманна повiлъна, швидка i обережна манера iзди?
1 1. Пояснiть суть необережноi i ризикованоi iзди?
12. Що таке емоцiйне забарвлоннlI стилю водirrня?
13. Якi ocHoBHi помилки водiя у спiлкуваннi з iнспектором,ЩАI?
14. Що б ви поралили водiям вiдносно спiлп<ування з автоiнспектором?
15. Якi е типи водiiв за сприйняттям дорожнiх знакiв?
16. fiайте визначення пошлття авторитету водiя?
|7. Якi ocHoBHi норми поведiнки водiя ви зкасте?
18. Якi психологiчнi типи водiiв ви знаете?
19. Як оцiнити потенцiйнi можливостi водiя за зовнiшнiм виглядом?
20. Як оцiнити стан водiя за його мiмiкою?
21. опишiть особливостi логiки жiнки-водiя?
22. Назвiть риси карактеру молодих водiiв?
2З. Якi особливостi характеру водiя з кавказьким менталiтетом?
24. Якi причини емоцiйног0 напруження водiiв?
25. Назвiть причини неуважностi в дорозi?
26. Якi механiзм KepyBaнHrr емоцiями ви знасте?
27. Якi е способи подоланнrI rrеревтоми?
28. Назвiть чинники надiйностi водiя ?
29. Якi чинники вIuмвають на peaKчii водй пiд час гrшъмраннr{ та маневруванrrя?
30. Що таке (стадне почуття> i яка небезпека його прояву?
31. Розкрийте мора"пьний аспект спiлlryвання водiя з водiсм?
З2. Якви розумiете тривимiрнiсть мисленнrI водiя?
З3, У чому поляга€ коректне спiлкування водiiв?
З4. Який ви знаете спосiб вивченнJl спiврозмовttика?
35. Якi персональнi рекомендацii щодо спiпкрання ви знаете?
36.6,Як мають поводитися водii у випадку дорOжньо-транспортноi пригоди?
З7. Якi емоцii вiдчувас водiй пiд час р}D(у автомобiля?
З8. Що с основним генератором емоцiй?
З9. Якi причI4ни зумовлюють втрату уважностi?
40. Чому cMix за кермом с небажаним дJI;I водiя?
41. IЦо е основним елем9нтом куJьтури водiя?
42. Як мають ставитися водiТ до зелених насаджеЕь i водойм? Чи
43. можна ),.никнути смiття на дорозi?
44. Як дбати про чистФту повiтря?
45. Як належить водiсвi переiжджати калтожi?
46. ЯкшравиJIьно виконати зупинку для ycyHeHHJ{ технiчних несправноотей?
4?. Чп заважас водiю голосна музика в автомобiлi?
48 У чому проявJuIсться повага i милосерм водiiв?
49. Пояснiть роль звуковоi сигналiзацii з погляду культури водiя
50, Як правильно користуватиоя аварiйнOю сигналiзацiсю?
51. Як правильно виконувати правий поворот на гrерехреотi?



52. Якi особтпвостl 1зди поJБовими дорогатпrrr?
5З. Про що свiдчить зовнiшяiй вигляд автомобiля?
54.У чому виявл-qсться аЕтикудьтура ологанiв на багажниках?
55. Чому розмitцення рекпами на кузовi е шкiдливим?
56. Чому вiдшнення лiвих дверей автомобiля с небезпечним?
57. Яку небезпеку приховус рiзке га;ьмуваrrrrя?
58. Назвiть негатl.внi прояви емоцiй водiiЪ?
59. У чому проявJIясться аЕтикупьтура водiiв маршр}тних TaKci?
60, У чоIчtу проявJuIсться антикультура водiiЪ автомобiлiв мiсцевrоr органiв влади?
61. Якою мае бути культура обгону?



PtBHi

навчаjtьнt{х

дOсятнень

Ба"riи

Kplпepii оцiнюва*:я навчальн}lх досяIнеЕь

l. [lочатковлй

l

Vцець {сгпчац] ? ,lпп{l|\Iого}о викlагJачя Rl,lТRc!n!лr, на пrвц tlfiзпt,{нАння пь:lт\l1 е_пе\4еНТ}!"-- г,-", i - -,.- -,r -,- ----

навчального MaTepiшry, пов'язаного з осноtsами психофiзiо;rогii гrрацi та поведiнктт

водiя; пOняттям етики поведiнки: кчльт},ри поведiнки на вyл}tшIх та дорОгах.
Пiд час вiдповiдi грипуска€ться с\',гг€вп.t гIOмL{JIок.

2

Учелть (слухач) безсистемно) неповно вiлтворюс oKpMi фргментri навчаrьного
..л*л_:л дjл;л-л_;I -*л,.; -л _л_^-;.,,.,, -л-;..:iiffTePi&li_ ПОБ ЯЗаНОГО З tiСHOБaitiii fiСii)tОWiЭiОjjOГii ПРаЦt Та iiUБЁ-iiiii\ii БUjiП_

поняттяNI етики поведiнкl{; культ}ри поведiнки на в!,jl}rцях та дорогах. Пiд час

вiдповiдi та при виконанi прктиtlни}i завдань приrцска€ться счтт€вих fiомилок

/!}

J

Учень (слlхач) з допомогою викгrадаччl вiлтворrос фрагмеrrги навtIсuьного rtатерiал1',

пов'_язаного з с_}снQва_ми психофiзiо.цогii праlti та поведiнки водiя. поняття\l eTLiKpi

поведiнки; кyльтури поведiнки на вул}{цях та дорогах, Пiд час вjдповiдi

прилуска€ться с\лсвих по Mttlo к.

4

Ученъ (сщхач) володiс rвTepiaTolt в неповно\,{y обсязi. без рзупrir**я вiдтворrос

навчfu-lън}Il"{ MaTepia--t_ пов'язаттlll"l з основа\Ilт псrrхофiзiологii праui та поведiнклl
водiя: поняття\I eTIIKI1 пове:iнкrt: к\ -lbTvp}t пове:iнкlт на в\,Jицях та дорогах,
N4o,Ke частN._ов0 йгрr нп вапI i пранаriзr вагtt свою вi-rповць. З поNtlllhа\и дас

в}lзначенrU{ ocHoBHIil( понriть

Учень (слухач) роз}ъ,{1с основнрй навча,тьшй ý{zlTeplaq, здатrпй дати визначен}t {

IL Серлнй

КритерiТ оцiнювання навчальних досягнень учнiв

з fiредг,tета <{ЦрsфесiЕ"rrrа eTiIEia тft к_ll,льт},ра вGдiЕrнfi>>

понять пов'язанID( з основами психофiзiологiТ прачi та поведiнки водiя. поняттяr,т 
!

етики поведiнклт, кyльтури псведiнки на вчлрIцях та дорогах, ý{ожечастково

обlррlтr,вати i лрана,liзувати свою вцловiдь.Стикасться зi значниьпа тр!,днощами пц
час аналlзу та порiвнянltя

Учеtь (с;тухач) без дt_rс-rаrльоt 0 рзумit*{я вiдrворкrе tкнt-rвтлтй навчаtьнrй il{аtерiul
пов'язанийtз основами психофiзiологiТ прашi та гlовелiнкlt во.чiя, поняттяN{ етикr{

поведiнкlr; кyльтурl1 поведiнкrт на вчлицях та дорогах. fuIоже частково

анапiзуъати навча,rъrмй MaTepia.l. порiвнювати i рбrтги в!lсновки. Корис,ry-стъся

окремиNlи вIцам}I iнструктлтвно-технологi.*rоi долt,.сл ментацii Пiд час вlдповцi
припускасться по]\fl{JIок, як1 частково ]\тоже виIIр&вI{ги,

Знаrrня учr:я (слl,хача) с лостатньо повними, BiH вiлъно застосов,1€ вlтвченлпi п,{атерlаJI

пов'язаtпй з основами псло<офiзiологii праш та поведiтпсlr волiя; поIтIття\-{ етики
поведiшса: л._тльт_\,1]и поведЬюr на вчлIпI,D( та порпlх. Дас вlrзначення ocHoBH}Ix IIoFulTb.

аrrапiзlrс, порiвнюс" рбить висновки, його вtдповlдь в цlло}{ч правильна аце мlстт
8

Учень (сщцiач) caмocTli{i{o з розумш+lпr вцтворIо€ с}ть ocнoвH].ili положень
навчальною матерiа.л1 пов'яз€lного з основами пслжофiзiологii працi та тrовелir*gл водiя;

Iтоютттr{м етики повелнrqа; культ}ри поведiнкlt на вчлицJDi т} доргач, ýас визна.rення
ry,н.lRниy п.-lцятl- яня пiзr,г пппiвнкrс, rтбить Rи{,нilвhи йог,.-r вi_]лtrвi:ь в l lllolnl...'Г.".Ц!rrL.-..,,J

гIравиJъна але мiстlrгь нето.rносп та недостitlньо обгруътована.
несчтт€вЕli пом}Lцок як часжово

Учень (слухач) во.r,Iодiс основн!ý,, HaвLlaj]brr {&{ ý{а.терlапо&{ лов'язаi{l,rм з OcHoBaMFl

псiо<.офiзiолопi прчi та поведiнки водiя: по}бIт:Iям етики поreдiнrсl_ к,чльт}ри ловедiнки
на вчлицrгi та дорогах. Иого вiдповiдь в шло]\ý, правильнц дсктатньо обlрytrгована.

CaMocTii,lHo використовl,с теоретлгп+i ,]наш{JI пiд час вирiшенrля праюиt{них завдань ,з

водiння з незначною допо\4огою виюIадача. fiac визначен}лJl {юF{овн}ж ilонять, анfuтi,зl,t,,

Ill. }Iостатнiй

HeTol{HocTl тЕl достатньо



порЬшоq рбrrь висновки, його вiдповl,щ в uiлому црвIIJъне та достIтньо
бгпчrrговаrrа-

IV.Високий

10

-Учеrъ (слухач) володiе узагаJьнеrilаr\е{ сиgтем}il&&{ зti:tню{ми }rавIlrlJtьнoю WшераJIу в

повному обсязi та здатен 'ж ефкшвно викориgгов}tsати дJя ЁикоЕtнцr{ Bcix
пердбачеrпоr нава{ilJьною пргра]\{ою пра}сý.{*ilФ( завдань.

Знас основи психофiзiологii працi та поведiнки водiя; поIuIттям етики поведiнки;
куJътури поведiнки на вуJмцях та дOрогах. Piшe задачi tlaocHoBi анаrгiзу

утяов влryобi*ачоi сиiуаr+i. Вiдiовiдь слухаЕIа повriа iтравЕтънfr" логiчна, жститъ аналiз i
системаrrтзацiю. BiH вотановIIюе при.шп*lо-наслiд<овi та мiжгrрдметяi зв'язкI-1, рбить
аогчмеrговаili висновки.

11

Ученъ (слlхач) володiс узагальненими системними знаннями навчального
матерiапу в повному обсязi. Знае основи псикофiзiологiI прачi та поведiнки
водiя, поьчття}i етliки поведiнки; культ},ри поведiн,-.и нз в},лl,tцях та дорогах. }lac
пiзнавальний iHTepec до обраноi профссif. Вiдповiдъ сJryхача пов}lа, правильна,
логiчна, мiстить ана,тiз i систематизацiю, узагальненtul навчilJь}tого MaTepialry,
Самостiйяо рiшас практичнi задачi на ocHoBi аналiзу умов вI4робничоi ситуачii i
допомагае в ix вирiшеннi рiвним по ква.гtiфiкацii.

l2

Учець (слухач) во"чодiе цовними, системItици з!{аir}шм!{ F{авчальцOго матерlалу
в повному обсязi,
Знае основи психофiзiологii прачi та поведirжrа водй, понr{ттям sтики поведiнки;
куJьтури поведiнки на вулицях та дорогах. Вияв"тrяс пiзнава-гlьrпй iHTepec д0
обраноi професii, HoBoi технiки. Корисryеться рiзними джерsлами iнформацiТ,
самостiйно використовус довiлкову лiтератуuч як засоби пiдвищеrrrrя
ефективностi дiяльностi i професiйного саморозвитку.
Самостiйно рiшае практичнi задачi на ocHoвi аналiзу умов виробничоi
стандартноТ та нестандартноi сиryацii i допомагас в Тх вирiшеннi рiвним по
квалiфiкаrrii.
Навчае рiвних за квалiфiкацiсю опецiалъним знаннr{м та умiнням, якi необхiднi
дJuI виконантrя виробничого rrроцесу,



РекомендоваЕа лiтераryра з шредмет& <<flрофесiйна етика та культура волiнЕя>)

1. Гусаров С.М. та iH.. Культура водiт*tя.- Одеса: Видавшщтво ВМВ, 200З
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Типова навчальна програма з предмета
<<Основи безпеки доро}кнього рухр}.

м
з/п

Тема
кiлькiсть годин

Всього З них на
лабораторн
{}-

практичнi
воботи

1 Основи безпечного Kepyвaнrul автомобiлем. 8
2 Безпека дорожнього p}Dry. 20

Всього г$дI4н: 28

Тема 1. Основи безпечного керування автомобiлем.
Органи керування автомобiлем та корпсцiвання ннм.
Робоче мiсце водiя. OcHoBHi органИ керування, ix розмiщення. ГIравиьна посадка водiя в

автомобiлi, регу-тшова-ння сидiння, peMeHiB безгrеки, дзеркаJI заднього виДУ. Положентrя рук на
рульовому колесi i нiг на педаJulх.

загцlск, прогрiвання i з5rпинка двигуна. Огляд i оцiнка доржнiх обставин перед початком
руr(у. Користування попереджувальними сигIIаJIами.

Послiдовнiсть дiй органами керування на початку руху, при збiльшеннi rrтвидкостi,
гальмраннi. Переключен}и передач у висхiдному i низхiдному порядку i включення заднъого хОДУ,

Прийошrll KepyBaHHrI руJIьовим колесом пiд час змirл,l напрямку руху двOма руками, .rо ,epbi
правOю i лiвою з перехопленням. TexHiKa керування однiею рукою. Аналiз *rro*"i помилок 

"одi"пiд час змiни Еапрямку руху, Прlйошл KepyBaHIrjI гаJIьмовою системою. Службове й екстрене
гальмраннrI. Способи галъмуваЕшI: повiльне, рiзке, переривисте, сryпiнчасте.

Водiння автомобiля в прямому напрямку, його розмiщення на проiзнiй частшлi, Зlтtинка на
узбiччi дороги, бiля стоп-лiнii, дорохсъого знака, Розворот.

Керування автомобiлем в обмежених проiздах.
поняття цро динамiшi габарити автомобiля. Початок руху з мiсця, з}rIIиIrка i стоянка.

ПовороМ праворуч, лiворуч i розвороти в обмежеr*ж шроiздах. Рух через габаритнi ворота,
розвороти з використаннJIм заднього ходУ, рух заднiм ходом, маневррання пiд час виконанIIJI
зупинки i стоянки.

дii водiя пiд час вiдпраrцовання технiки подолllншI косогору, пагорба, установлення
автомобiля Еа естакаду; залiзничну платформу.

вrдсонаrшя правил пiд час проiзду регуJьованого i нереryльованого за-тriзничного переiзду.
Керування автомобiлем у транспортному потоцi.
Розмirцення автомобiJUI на проiЭнiй частrжi: визначенЕlI Ki.lg,KocTi смуг руху, вибiр сьýди руху,

особливостi руху автомобiля по рiзним см}там. Вибiр i витримувашrя безпечноi швЙдкостi руху,
рух за автомобiлем-лiдером. Вибiр безпечноi диотаlщii та iнтервалу мiж транспOртними засобами.
Вибiр швидкостi руху у потоцi.

Керування транспортFIишrи засобами у мiсцях зупинок маршрутIrих транспортних засобiв
(автобусiв, цполейбУсiв, трамваiв), шри зустрi.*tому роз'iздi, випередженнi та обгонi. 

-

оообливоотi проiЗлу через мости, естакади, шJUIхопроводи, транспортнi розв'язlсэl i пiд ними,
в TyHeJIrIx, через залiзничнi переiзди (регульованi i нерегульованi),

оцiнка i прогнозування дорожньо-транспортню( сиryацiй. Аналiз типових дорожцьо-
транспортних пригод.

керування автомобiлем на перехрестях та пiшохiдних переходах.
Проiзд перехресть.
Послiдовнiсть огляду дорiг пiд чао наближення до перехресть (вкrлочшочи i засоби

реryлюваннrt руху). Керувачня траIrспортними засобами пiд час руху через peryJlboвaнi перехрестя.
Зона найбiлъшоi безпеки. Вибiр оптимilJlьноi TpacKTopii i швидкостi пiд час проiзду.rерi*ресr" у
прямсму напряпш(у i з поворотом.

ПроiЗд пiшохiдних переходiв.



Рух за автомобiлем-лiдером. Вибiр безпечноi дистанцii та iHTepBalry мiж трачспортними засобами.
Вибiр швидкостi руху у потоцi,

Керlвання транспортнЕми заообами у ляiочях з}lтIинок маршруттlих трансЕортних засобiв
(автобусiв, тролейбусiв, TpaMBaiB), при зустрiчному роз'iздi, випередженнi та обгонi,

Оообш.востi проiзду чорез мости, естакади, шJIяхопроводи, транспортнi розв'язлса i пiд r*rми,
в TytIeJIrIx, через залiзничнi переiзли (регульоваяi i нереryльованi),

Оцiнка i прогнозуваннr{ дорожнъо-транспортних ситуацiй. Аналiз типових дорожньо-
транспортних пригод.

Керування автомобiлем на перехрестях та пiшохiдних цереходах.
Проiзд перехресть.
Послiдовнiсть огляду дорiг пiд час наблгрrження до перехресть (вшпочаюwт i засоби

реryлювання руху). Керування траЕспортними засобапм пiд час руху через реryльованi перехрестя.
Зона найбiльшоi безпеки. Вибiр огIтимаJьноi TpacKTopii i швидкостi пiд час проiзду перехресть у
прямому напрямку i з поворотом,

Проiзд пiшохiдних переходiв.
послiдовнiсть огпяду дорiг пiд .{ас набJgDItенюI до пiшохiдних переходiв. Керування

транспортними засобами пiд час руху через пiшохiднi переходи, повз мiсця всликого скупченнr[
пiшоходiв.

Особлпавостi поведiнrgr дiтей, ix нездатяiсть до прtlвиJlьноi оцiнки лорожсriх сиryацiй,
раптовiсть прийнятгя нелогiчr*rх рiшень. Керуваr*rя транспортЕиtчпа засобами в мiсцлt можJIивого
виходу на дорогу дiтей (шкоlпа, дитячi майданшдоr, тощс).

Керування автомобiлем за скпадних лорожнiх умэв.
Керування автомобiлем в умовах бездорiхоrся, на поJIьовrо1 лiсовt*r, колii*лоr дорогах. Рух

через канави, воднi персшкоди. Керуваr*rя автомобiлем Еа дорогах iз зrшо*сеним коефiцiснтом
зчеплення на початку руху, на поворотах, пiд час гаJIьIчfуваннlI, виiзду на мокре чи заснiжене узбiччя.
Занесення. Причини, эа ял<уIх виникають занесеннr{. Дii водiя пiд час заносу автомобЬ

lii водiя пiд час вiдмови робочого г€uIьма, розриву шин пiд час руху автомобiля, вiдриву
поздовжньоi або попоречноi рульових тtr цривода рульового KepyBaHHrц вiдрив колеса вiд
гальмOвого барабана, пiд чао вiдмови гiдропiдсияIовача рул-ч.

Дii водiя пiд час загорання автомобiля, зваJIювання автомобi.гlя у воду, улучеýня блискавки в
автомобi.ш.

вибiр передачi пй час руху Еа крумх пiдйомах i сгrусках без перк;шоч9ннrl передач на
вФккопрохiдних дiлянках лорiг.

lii водiя пiд час виведеннr{ автомобiля, що забуксував, використовуючи пiдрrтний матерiал,
протибуксувальнi засоби, самовитtrач.

Керування автомобiлем за особливих умов.
Буксируваrrня мехаяiш*о< транспортнIт;( засбiв.
Водit*lя автомобiля в )aмовах безлорiюrtя i гiрькитлшr дорогами. Рух лорогашr рiзного виду.

Правила i прrйоми подоланшI рiзноманiтlпоr перешкод.
Рух в автомобiльнiй колонi.
Керування автомобiлем у темну пору лоби i в умовах Е€доетатньоiвидимостi.
Причини, що викJIикаIоть труднощi пiд час керуваЕня автомобiлем у темну пору лоби i в

умовах недостатньоi видимостi.
Керраr*rя автомобiлем пiд час руху на мiських i замiсьлсах дорогах у темýу пору лоби та в

умовах недостатньоТ видимосfl, користування свiтловими приладами. Керування автомобiлем пiд
час тумаЕу, снiгопаду, рушаш{я пiсля навмисноi i вимушеноi зуллtнок або сто.шrок. Дiя водiя пiд час
ослiплення. Запобiганrrя ослiпленлшо,

Особливостi керування ванта}кного автомобiля з автопричепом дозволеною
максимаJIьною масою до 750 кг.

За-цежнiсть розподiлу вантажу дJI;I KepoBaHocTi автомобiля, Керваяiсть автомобiля з
автопричепом. Причина заносеннrI автомобiля з автопричопом i виведеIIнJI його iз занесешнlI.

Прохiднiсть автомобiля з автопричепом, Вгrlшrв вантажу на положенrrя центру8ати автомобiля
i його стiйкiсть. Вибiр раuiонатьних прийомiв керуваншI автомобiля з автопричепом (повiльне

рушання з мiсця, енергiйrпй розгiн, вкIIюченшI передачi, використаннrI накаry) загlежно вiд
конкретЕих дорожнiх умов (пiдйоми, сгý/ски, повороти, пiд'iзд до перехресть, заJtiзничних псреiзлiв
тощо).



Удосконалеýня майстерностi водiння.
, Розгляд рsкомендацiй щодо удосконалення водiння автомобiля.

Тдмя ? ЕдTгrртдя пflплцсIJI-пгrl lll/yl/
дчуч.i..lуч

Експлуатацiйнi властиЕостi автомобiля та його KepoBaHicTb.
Поняття про конструктивну безпеку автомоб iля.
ТТТвидкiсть i прискорення. Сили тяги.
KepoBaHicTb автомобiля. Вплив конструкчii та технiчного стану шин на KepoBaHicTb

автомобiля.
Особrивостi керування автомобiлем з перелнiми вед}л{ими колеýами,
Пасивна безпека автомобiля. PeMeHi безпеки.
Щорожнi умови та ix вплив IIа керованigгь автомобiля.
Класифiкачiя автомобiльних лорiг. OcHoBHi елементи автомобiлъних дорiг, та ix

характеристика.
Покриття. Проiзна частина i узбiччя. ýороги в населених пуrжтiв, поза населених ilунктах,

сiльськi дороги. Автомагiстралi. особливостi дорiг у горах.
Впгрrв дорожнiх умов на водiння автомобiля.
Особливостi руху в TyMaHi й на дорогах.
Користуванrrя дорогами в осiнньо-зимовий i весн-ш*д1 перiоли.
Корисryъаннr{ зимовими дорогами.
fi орожньо-транспортнi гlригоди.
Класифiкачiя дорожньо-транспортних Еригод та ix цричш*r. Поrrяггя про дорожньо-

транспортну ситуацiю та дороя{ньо-транспортну пригоду.
Оообливостi аварiйностi в MicTax, на дорогах поз:} ЕIаселеýими пунктами, в сiльськiй

- -j -- -- --:мrUцсвOU,1,1.

Умови" якi сприяють виникненню дорожньо-транспортнIгх пригод. Стан транспортних засобiв
i стан дороги наявнiсть регулювання дорожньогс руху, та iншi умови.

Статистика дорожньо-траЕсг{ортних пригод. При*тни дорожнъо-трансirортних пригод
залежно вiд пори року, днiв тихсrя, часу доби, категорii дорiг, видiв транспортних засобiв та iнших
rhятс,гпrri р

заходи, rцо запобiгають ýтп.
Умови попередження дорожIъо-транспортних г{ригод.
Поrrяття про експертизу дорожньо-транспортн}ж пригод.
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Тема 1. Основи безпечного керуваншя автомобiлем.
Органи керування автомобiлем та корЕстуваЕня ннм.
Робоче мiсце водiя. OcHoBHi оргаЕи керування, ix рзмiщення. Правиrьна пOсадка водiя в

автомобiлi, регу.гповання сидiнюI, peMeHiB безпеки, дзеркаJI заднього виду. Положеýt{rl рук на

рульовому колесi i нiг на педitJuтх.
Запуск, прогрiвання i зугштrжа двигуЕа. Огляд i оцiнка дорожнiх обставин trеред пOчатком

руху. Користування ýопереджувitпьними сигЕаIIами.
послiдовнiсть дiй органами керуванIш на початку руху, Ери збirьшелшi швидкостi,

гальмуваннi. Переключення передач у виохiдному i низхiдному порядку i включення заднього ходу.
Прийоми керування руJъOвим колесом пiд час змiни напрямку руху двома руками, по черзi

правою i лiвою з перехопленнrIм. TexHiKa керраннJI однiсю рукою. Аналiз типових помилок водiя
пiд час змiни Еапрямку руху. Прийоми Kepyýaн}ul гаJьмовою системою. Стгуя<бове й екстрене
гаJIьм}ъання, Споооби гi}JIьмування: повiльне, рiзке, переривисте, оryпiнчасте.

Водiнлля автомобiля в прямому напрямку, його розмiщення на проiзнiй частшri. Зупинка на

узбiччi дорогр{, бiля стоп-лiнii, дорожнъого зýака. Розворот.
Керування автомобiлем в обмоrtених проiЪдах.
Понятгя про динамiчнi габарити автомобiля. Початок руху з мiсця, зуflинка i oTo*lKa.

Повороти правору1, лiворуч i розвороти в обмеженIж проiзлах. Рух через габаритнi ворота,

розвороти з використанIшм заднього ходу, рух заднiм ходом, маневрування пiд час виконаннlI
зупинки i стоянки.

Дii водiя пiд час вiдпраrцовання TexHiюt подоланнlI коссrору, пагофа, установлення
автомобiля на естакаду; залiзничну rrлатформу.

Викоцаrтtrя правил пiд час проiзду регульованого i нереryльованого залiзннчного переiЪду.
Керування автомобiлем у транспортшому потоцi.
розмiщення автомобiJuI на проiзнiй частинi: визначеннjl кiлькостi смуг p}.Dry, вибiр смуги руху,

особливостi руху автомобiля по рiзним смугам, Вибiр i витримуванrrя безпечноi швидкостi руху.
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послiдовнiсть огJuIду дорiг пiд час набrижеш{rl до пiшохiдних персходiв. Корування
транопортними засобами пiд час руху через пiшохiднi переходи, повз мiсця великого ск)дrtlен}ul
пiшоходiв.

особ.шrвостi поведiнки дiтей, ix нездатнiсть до правиJьЕоi оцiнки дорожнiх ситуацiй,

раптовiсть прийняття нелогiщrrаr рiшень. Керувакш транспорпrими засобами в мiсцях можJIивого
виходу на дорогу дiтей (rrшсоли, дитячi майданчики, тощо}.

Керування автомобiлем за скпадних дорожнiх умов.
Керрання автомобiлем в }iмoвax бездорi}о{tя? на IIoJboBpDL лiсових, колiйнrаi лорогах. P.rrx

через канави? воднi перешкоди. Керрання автомобiлем на дорогах iз зrшокеним коефiчiснтом
зчеплення Еа початчr руху, Еа trоворотах, пiд час гальмуванtýI, виiзду на мокре чи заснiжене узбiччя.
Занесоння. Причини, за яюD( виникt}ють занссення. Щii водiя пiд час занOсу автомобiля.

Щii водiя пiд час вiдмови робочого гl}пьма, розриву шин пiд час руху автомобiля, вiдриву
поздовжнъоТ або поперечноi рульових тяг привода рульового керуваннJI, вiдрив колеса вiд
гЕuIьмового барабана, пiд час вймови гцропiдсилювача pyJu{.

Дii водiя пiд час загорання автомобiля, звалюваннrI автомобiля у воду, улученнrl блискавки в

автомобirь.
Вибiр передачi пiд час руху на крутих пiдйомах i сгryоках без перешпочен}tя передач Еа

важкопрохiдrптх дiлянках дорiг.
Дii водй пiд час виведенн-я автомобiля, що забуксував, використовуючи пiдручний матерiал,

протибуксува-llьнi засоби, самовитrгач,
Керування автомобiлем за особливих умов.
Буксирування механiчних трztнспортних засобiв.
Водiння автомобiля в умовах бездорiхокя i гiрькилла дорогами. Рух дорогаrчшr рiзного виду.

Правила i прийоми подолашrr{ рiзноманiтних перешкод.
Рух в автомобiлънiй колонi.
Керування автомобiлем у темну пору лоби i в умовах недостатньоi видимсстi.
При.тrrш, що викJIикають трудноlцi пiд час KepyвaHHrI автомобiлем у темну шору доби i в

умовах недостатньоi видимостi.
Керуваrшя автомобiлем пiд час руху на Micbкиx i замiськrах дорогах у те},{}*у пору лоби та в

умовах недостатньоi видимостi, користуваннjI свiтловими приладами. КерувшIня автомобiлем пiд
час тумаЕу, снiгопаду, рушаннrI пiсля навмисноi i вимушеноi зупrшок або сто.шrок. Дiя водiя пiд чао
ослiпленrrя. Запобiгаr*rя ослiплеr**о.

Оеоблпвостi керування вантажного автомобiля з автоýричепом дозволеЕою
максимальною масою до 750 кг.

Заrrежнiсть розподiлу вантажу дJuI KepoBaHocTi автомобiля. KepoBaHicTb автомобiля з

автопричепом. Причина занесення автомобiля з автопричепом i виведеннr{ його iз зi}несеншI.
Прохiднiсть автомобiля з автоприrlепом. Вшштв ванта;йq/ на положеЕIrrI центрувати автомобiля

i його стiйкiсть. Вибiр рацiональних прийомiв KepyBaHHrI автомобiля з автопри.lепом (повiльне

рушаншI з мiсця, енергiйний розгiн, включеннrI передачi, використаншI накаry) залежно вiд
конкретних дорожнiх умов (пiдйоми, спуски, повороти, пiд'iзд до перехрsсть, за-rriзничних перiздiв
тощо).

Удосконалення майстерностi водiння.
Розгляд рекомендацiй rцодо удосконалення водiнlrя автомобiля.
Тема 2. Безпека дороя{нього руху .

Експлуатацiйнi властивостi автомобiля та його KepoBaHicTb.
Поняття про кснструктивну безпеку автомобiля.
Швидкiсть i прискореняя, Сили тши.
KepoBaHicTb автомобiля. Вплив конструкцii та технiчного стану шин на KepoBaHicTb

автомобiля.
Особrrрrвостi керрання автомобiлсм з переднiми ведутrими KoJIecaMи.
Пасивна безпека автомобiля. PeMeHi безпеки.
,Щорожнi умови та ii вплив на KepoBaHicTb автомобiля.
КласифiкаuЬ автомобiльних дорiг. OcHoBHi елементи автомобiльнюr дорiг, та ix

характеристика.
Покриття. Проiзна частина i узбiччя, ,Щороги в наседених пуr*ктiв, Еоза населеяих ýуlrктах,

сiльськi дороги. Автомагiстра".Ii. особ"гптвостi дорiг у горах.



Вплив дорожнiх умов Еа водiння автомобiля.
Особливостi руху в ryMaHi й на дорогах,
Корисryвання дорогами в осiнньо-зимовий i весняний перiоли.
КорисryъаннJI зимовими дорогами.
fl ороrкпьо-транспортнi пригоди.
Класифiкацiя дорожньо-транспортних пригод та ix причини, Понятгя про дорожньо-

транспортЕу сиryачiю та дорожньо-транспортну пригоду.
Особлrвостi аварiйностi в MicTax, на дорогах поза Еаселеними fýIнктами, в сi.гьоькiй

мiсцевостi.
Умови, лкi сприяють виникненЕю дорожЕьо-трансrrортних цригод. Стан транспортних засобiв

i стан дороги HaжHicTb регуJIювt}шuI дорож}rього руху, та iншi умови.
Статистrжа дорожньо-траt{спортних пригод. Пришлшr дорожньо-транспортних пригод

заJIежно вiд пори року, днiв тижrrя, часу доби, категорii дорiг, видiв транспортIrIж заообiв та iнших
факторiв.

Заходи, що запобiгають ДТП.
Умови попереджентuI дорожньо-транспоргнЕх пригод.
Поняття про експертизу дорожньо-транспортнш( пригод.



розглlIнуто
на засiданнi цикловоi koMicii
викладачiв гrрофесiйноi пiдготовки та майстрiв
виробничого навчання сiльськогосподарського,
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Предмет: основи безпеки дорожньOго руху

Типовий план по ДС ПТО
робочий навча,чьвий плав

]\ъ

з/п
назва теми К-ть

годиЕ
ль
зlп

ýазва теми К-ть
годин

l Основи безпечного керування автомобiлем. 8 I Основи безпечного Kepyвaц}rr{ автомобiлем. б
7 Безпека дорожýього руху. 20 2 Безпека дOрожньOго руху_ 18

Всього rодиЕ: ,я Rсьогл гalпин! 24

BHeceHi змiЕи: Робоча навчЕIJIьна прогрirма скJIадена на oc}Ioвl типовоi
програми з BHeceHHrIM настуIIнrж змiн: тема N91 <Основи безпечного KepyBaHIUI
автомобiлем} зменшенана2 год{ни; тема Jф2 кБезпека дорожt{ього руху} зменшена
на 2 годртrrи змiни обумовленi змешпенFuIм Ki.TbKocTi годин в робочому н€ýчrlJIьному
планi.



розглянуто
на засiданнi цикловоi KoMicii
викладачiв професiйноi пiдготовки та майстрiв
виробничого навчаннJI сiльськогосrтодарського,
автотран с портн ого та електротехн i чного напря м i в

Протокол J\Ъ 6
Вiд 20 La р.

В.М. Костирко

Затверджую
в.о. заст. директора
з навчzшьЕ фирабничоi роботи

A.I. Случька

,L ( 1С zOцр

Irоурочно -
,а об основи

тематичнпЕ план
безlt ýril Ht lJи пеки лU Ht'{}I {,

лъ
vnoKv

К-ть
годин

телпь о с но вu б ез печно zo кеоч вання ав mомо бiлелн
1 органи керyваllня автомобiлем та корЕст!tsаннJI }IиM, 1

2. Керування автомобiлсм в обмежених ггроТзлах. Керування автомобiлем у
транспортномy потоцi,

1

a т./'лл.,лл-,,.- л_-л- -лlкс рY Бан i-tя аs1,()i"дt]0 Jlvlvt пg lrvlлл}jw! rrл tq lllшvлlлп{rл rrwрчлvлцл 1

4. Керуванrrя автомоб лем за складних дорожнlх умов 1

5. Керування автомобiлем за особлдтвrтх умов. Керраr*rя автомобiлем у томну
пору доби i в чмовах недостатньоi видимостi.

1

6. удосконалення майстерностi водirriтя I

Te*tb Безпека dоtэоэtсньоzо рухч
7. iiоняття про констржтивнy безпеку автомобiля i
8. Швидкiсть i прискорення. Сили тяи 1

9. KepoBaHicTb автомобi.rrя.
KeDoBaHlcTb автомобiля

Вгiшв конструкцii та технiчного стану шин Tia

10, особ.шсвостi кеолъанrrя автомобiлем з пеоелнlми велчqими колесами. 1

11 Пасивна безпека автомобiля. PeMeHi безпелсл. Ililсуtчtково-узgz{t"lьнююцuй
vоок

1

|2. класифiкачiя автомобiльних лорiг. ocHoBHi елементи автомобiльнiоr дорiг, та
Iх характеристика, Покриття. Проiзна частиЕа i узбiч,rя

1

13. Вплплв дорожнiх умов на водiння автомобiля, 1

т4, особливоотi пчхч в TvMaHi й на лопогах 1

15, Користyваннrl дорогами в осlннъо-зимOвий i веоняний перtоди. l
1б. Користлъан}uI зимовими дорогами l
|7. класифiкацiя дорожнъоtтранспортних пригод та ix причини 1

18. Особливостi аварiйностi в MicTax, на дорогах ilOза ЕаселеЕими il}t{ктами, в
сlJьськlи мlсцевосfi.

l

19 Умови, якi сприяють виникненню дорожнъо-транспортних пригOд 1

70. Стан трансп+ртних засобiв i стан дороги яа,sвнiсть регул}оваIIЕIJI доро}кнього
0чхч_ та lнш1 чмови.

l

21 Статистика дорожньо-транспортних пригол .Причини дорожньо-,
транспортних пригод залежно вiд пори року: днiв тижнъчасу добн, категорii
дорiг, видiв транспOртних засобiв та iшпих факторiв.

1

22. заходи. що запобiгають Дтп l
23. Уiпiсви iiоilерсдженi{rl дороjкнъо-траIiсlIортЁих iiригод. Поняэтя прt

експоотизч дOоOжньO-тOанспоDтних поигод

1i

24, Пilсу лцко во-у з аеа",rьнююцuй у рок 1



Контрольнi пrа:гання з предмета
кОснови безпеки дорожнъого руху>>

Професiя * <Всдiй автотраЕспOртних засобiв> КатегорiI <<С>>

Квалiфiкацй: кВодiй автOтранслOртних засобiв> Категорii кС>

1. При екстреному гальмуваннi найбiльш охильнi ло блокування якi колеса?

2. Зношений irротектор шин призводить до?

З. Що с наслiдком при гаJIьмуваннi робочоi гальмiвноi системи з вимкЕеним зчешленнrIм на

затюкному спуску?

4. Яким чином можна виправити занос, Iцо вже почався на задньопривiдному авто?

5. Яким чином можна вiдновити cyxicTb гальм пiслrя проiзлу глибокоi калюжi ?

6. Рiзке вiдкриття заслiнки карбюратора llа слизькiй лорозi може призвести до?

?. Яким чином можЕа виправити занос, що вже почався на перодЕьопривiднопсу ?

8. Яким чином можна зупинити авто при вймовi галъмiвноi ?

9. Що необхiдно зробити при раптовому розривi покришки пiд час piоry ?

10. Що рекоменду€ться при початку лошу ?

11. Що необхiдно зробити при BTpaTi зчепленнrI з дорогою через yTBopeHHrI водянOг0 клину?

i2. Що рекOмендуеться зробити для безпечного проТзлу повороry ?

1З. Як змiниться довжина гальмiвного шJuD(у легкового авто з причепом?

14. Що необхiдно зробити при екстреному гальп,f},ъаЕнi при pyci авто в умовах ?

1 5, IЩо рекомендусться зробити при обгонi на автомобiлi з шричегrом ?

16. Коли небезпечний боковий BiTep ?

17. Що необхiдно зробити при поже}кi на автомобiлi ?

1 8. До чого може призвести рiзке включенIuI зчеплення при великих оборотах двигуна на слизькiй

дiлянцi лороги ?

19, Про Iц0 може свiдчити деренчаннrI, шум в TpaHcMiciТ, рух автомобiля ривками, зупиЕ{ка

двигуна?

20, Яким чином можна загальмувати забезпечуючи бозпеку ТЗ на сrлазькiй дi.шянцi дороги ?

2l. Шо необхiдно зробити для запобiганнJI заносу автомобiля при ?

22. Що мас враховувати водiй при визначенrri найбiльшоi ширини срtуги руху ?

2з. Кули пiд час руху на гlоворотi змiщусться причеп автопоiзда?

24. Яким чином можна знизити швидкiсть на слизькiй ?

25. До чого може призвsсти зrlи)кеннll тиску в шинах ?

26. Яким чином гrотрiбно рухатися пiд час руху на зледенiлих сгryсках ?

27, Що заборонясться при pyci по гiрськiй лорозi?



Критерii оцiнювання

з flредмета <<0сновк

навчальних досягнень учIIrв

безпеки дорожilьФгs руху>

Pfuli
FI{IВЧаJьнI/D{

дOсflнень
Бшм

KprTrepii оцil*оваr*rя HilB.rtlJIь}lIж досягнень

т ттл--л_-лл__"-l. l ltJ.lctlкtjБPlи

l

Учеrъ (спухач) з допомогою виюIадача вlдтвор}о€ на piBtti рзшзнання оIФем1 e]reMeHIIа

навч€lJьного пов'язаного з основами безпетrого керранЕя, керування за
особливих умов та за складних дорожнiх умов; заходи з забезгtечонrш безпеки
ДОРОЖнЬОго рухy. Пй,ис вiдlовiдi пригryсrcЕшся суrтевrж rro'иJlon.

2

Учеrrь (слр<ач) безсиrrешIо, Ееповltо вiдтворlос ш,rремi фрагмен,ти навча-iьяого платеiэiату,

пов'язаною з оснOвами безпечного керуванtrя; KepyBarrнll за особливих умов та за
скJIадних дорожнiх умов; заходи з забезпечення безпеки дорожнього руr(у. Г{lд час
вiшrовi,дi та при викоrинi гrршсги*дшзавдань ýриЕyскаетъся суггсвI,D( помилок

5
1

Учеь (слухач) з допомогою викmдача вiдгворrос фргм*rшr Е;жчlJъного матерiалу, пов'язаного
з основа}ли безпечного кер}.ванЕя; керуванЕя за *ссбливих умов та за скдадних дорохtнiх
умов, заходи з забезпечення безпеки дорс}кнього рг{у. Пiд.ис вiдгrовИ пррlпуска€ться
сугIевI,жпомилок

Ш, Серднй

4

Учеrъ (слухач) володiе матерiалом в ЕепOвЕому обоязi, без рзуlrгit*iя вцтворiffi rrавча;шпй
матерiал, пов'язаногOз основами безпечного KepyBaHHlI; керуванIrя за особливих умов та за
складних лорожнiх умов; заходи з забезпочення безпеки дорожнього руху. Може частково
обrругrгувати i проали.lтiзr,вати свою вiдповiдь. З шоьоrлпалдr дас виз}t;tчежlr{ основнrж полять

5

Учеь (ощхач) рзумlс основl*й навчалшпй матерiа.тц здатl**? дати вI,ЕЕачек{r1 пOfirrтъ

пов'яза}ilФ(з основами безпечного керування;керуваflЕяза особливю( умов та за скJIадних
лорожнiх умов; заходи з забозпеченнJ{ безшеки дорожнього руху. Може частково
обгрргlвати i проаtи;riзрати свою BimloBi цr*.

Сшдсасъоя зi зrиц*шда трyд{оцаlfiа пй час аrrалiзу та порЬня*rя

6

Учелъ (слухач)без доgtатньогорзумil*iя вiдгворос основrп*?rавчаrы*й I!йтерйJI, пов'язаrшйз
основами безпечного KepyBaHIuI; керуваЕня за особлlвих умов та за складних дорожнiх
умов; заходи з забезпечення безпеки дорожнього руху. Може частково аналiзуваж
тив.илшшй матерiал, гrорiвr*овати i рбr.rи виснOвки. Корисryrгься оIФемими видами
iнструкгlавно-технологi.*тоi докryметrгаф
Пй час вiшlовiдi поштчскаетъся помилок лсi .ласгково може вI,rгIffiвLrrи.

iii. Доgгатrrй

7

Учень (слухач) самостiйrrо з рOзумiЕняn.{ вцтворiý су{ъ основнIФ( полOх€Iiь навч:tJьного
матерiалу пов'язаного з основами безпечного керуваншI; керраЕня за особливих умов та
за складних дорожнiх умов; заходи з забезпечення безrrеки дорожньffго р}ryry Дае
визначеншI ocHoBHlж поняtть, аналiзуе, порiвI*ос, робшь висЕовки, його вiдповiдь в цiлому
црви}ш{r} aJIe йстлrь HeTo.шrocTi та недостат}ъо обlруrrгожна"
Пй час вi.zгrовiдi rrри пyсIёетъся нffil}лггсвi,D( помилоц якi часгково вигФавJý{с.

6

Знаr*тя утля (слухача) е достатrъо повнилд{, BiH вi-гьно зЕlgtoсову€ вrвчФilй матерiал пов'хýtйз
основами безпечного керрання; керування за особливих умов та за складних дорожнiх
умов; заходи з забезпечення безпеки дорожЕьсго руху. Дае визначел*tя tэ€новнIФ{ поюrтъ
а*иrтiзус, порfu*ос" рбшш висновки, йою вiдlовiдь в цлоtry правиJь}fi} але йgпrь HeTo.*tocTi та

доfitlт}rю бrруrrтовшrа.

9

Учеrъ (олухач) володiе осliовним навчаJьним матерiа.пом пOв'-*а}*{ь{ з основами безпечнсго
керування; керування за особливих умов Ja за скJIадних дорожнiх умов; заходи з
забезпеченriя безrтеки дорожньOг0 руху Иого вiдiовЬ в цiлоьry iтpбBýirьl{zt, дсЁ1,€iтiiьо
обгруrrгована. CaMocTifuio використовус теорgгицri знаннrI rriд час вирiшеЕ*я цFкlтг**о<кlвдань
зводirжязнезна.*rсюдог{омок)ювикпадача ýасвизначеrшяOсrrов}llф(гtснятъ,аяапiзус,порfu*m,
рбрrь висlювкц його вiдгrовire вцiлому пк}виJь}rатадffiтатrrьо обrрrцrговаrrа,

IV.Високий
10 Учеiъ (сгу*аф володiе }заI"Jьне}п{\д{ системними знаннями l*lвlfiцъного пгатерiа,ту в пOвнсму

обсязi та здат€н ж ефкг*вно викор}rстсврати дJIя виконаýжI Bcix перлбачеr**., нsвчаJър.сю
програj\.{ою праJсrиt{т*о< завдань.



Зяае основи безпечного KepyEaHHrI, керуванюI за особливих умов та за скJiадних дOрожнlх

умов; заходи з забезпечення безпеки дорожнього руху Рiшас задачi rrа ocHoBi

аналiзу 1мов виробнрt{оi ситуацii, Вi.щrовiд crý/xatlа ЕоЕ}й, прýиJънъ яогi.тr*4 мiсl-рrrъ аlи:liз i
систЕмiilизаi{iю. ВЬ вGrановшос гiриwшrrо.наслiдrсовi та мiхсlревлrгнi зв'жIсq робшь
аргчмоrrгомнi висновки.

11

Учень (слухач) вOлодiс узагаJъненими систеfu{ними знаннrIми навчаJIъного MaTeplalry в
повному обсязi. Знае основи безпечного керування; KepyBaHHrI за особливих умов та за
сiшадi{их дороlкнiх умов; заходи з забезгtечеЕнri бsзгrекЕ дсрOжЕiьогс руху,Мас
пiзнавальшдl iHTepec до обраноi професii. Вiдповiдь сJý.хача шоýна, ýравильна, логiчна,
мiстить анал iз i систематизацiю, узагаJIьнення навчаJIъного матерiагry.
Самостiйно рiшас практичнi задачi на ocHoBi анаiriзу умов Еиробничоi ситуацii i
дOпомагае в Тх вирiшеннi рiвним гtо квалiфiкацii.

12

Учень {слуNач) валодis лlовЕIими, системними знанЕr:{мrт навIIаJIьнOго матерlаJгу в

повному обсязi.
Знас основи безпечного KepyBaHHrI; KepyBaHHrI за особливих умев та за скJIадних лорожнiх
умов; заходи з забезпечення безпеки дорояG{ього руху, Виявляе нiзнаваьний iHTepec ло
обраноi професii, HoBoi технiки. Корисryеться рiзними джерелами iнформаrдii,
самостiйца ЕикOриатовуе ловiдкову лiтературу як засоби rtiдвртцешrя ефективноотi

дiяльностi i професiйного самсрозвитку.
Самостiйно рiшас практичнi задачi на ocяoBi ана"гliзу уь{ов виробничоi стандартноi та
нсстандартноi сиryацii i допомагас в ix вирiшеннi рiвr*lм ко квалiфiкачii,
Навчае piBr*or за r<валiфiкацiсю спецiаьним знаннJIм та умiнням, якi необхiднi для
викоЕаннlI виробr*rчого процесy.



Рекомендовапа лiтература з предмета <<Осшови безшекп дорожнього рухр}

1, Гусаров С.М. та iH.. Культура водilпля.- Одеса: Видавшлцтво ВМВ, 2003

2, Закон Украirм кПро дорожнiй рую)

З. Закон YKpair*I кПро автомобiльшй трilнспорт))

4. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украirи ]ф340- 1993 год.

5. Правила дорожнього руху Украiня.

6. АдмiнiстратlвнlйкOдексУкраtни.

7, Крr,rтrлiналъшrйкодексYKpail*l.

8, Господарський кодекс Украl*t.

9. ВюсодеlF О.М. Культура та етика водiя.-Киiв: педаIOгiчна преса2008

10. Бшцрiвсъкий M.I. Правипа та безпека дорожнього руху.- Львiв: CBiT,2004

l1. Лях М.А. Основи керуванIrя автомобiлем та безпекадоро}кнього руху. 2011
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Тема кiлькiстъ rодЕн]ф
зд

Всього З них на
лабораторно
-вралrгичнi
воботп

1 Гага-гlънi положення. OcHoBHi поняття та термiни,
обов'язки та пDава ччасrпшсiв дорожнього рух.у

4

2 ,Щорожнi знаки. 8

ffорожня розмiтка i дорожне обладнання.
.)
L

4 Регуrповання дорожнього руху. 6

5 гор"до* руху зупияки та стоянки транспортних засобь 10

6 пооiзд шерехрость. 10

7 +

iабораmорно-праюпlrLtнi рабаmu за mемамu 1-7 4 4

8 Особливi р{ови руху. 10

9 Перевезення JIюдей та вантажiв. 6

10 6

1l HoMepHi та розпiзнаваJIьнl знаки.
позначення.

Попереджува"гьнi засоби, 4

йборопrорно-пракчпuL!на робоrпа за tпемс.uu ]-l ]. 1пLa 24

Пiлсчмкове заЕятtя.
,,

Всього годин: 1{ю 28

Типова навчальна програма з предмета
<<Правила дорожнього руху).

Тема 1. Загальнi полояtення. OcHoBHi понятгя та термiни. обов'язки та права учасникiв

доро}кЕього руху.
Закон Украiни кПро дорожнiй pyJD. Загаrьнi положенн,I, термlни, визначення,

правила дорожньог0 руху як правова основа дорожнього руху,
Тiрмiни ,а u"з"аrення, що мiстять Правила дорожньоГо pyJ(y. обов'язки i права водiiв

механiчних транспортних засобiв пеtrюд виlздом *rа лi"iю та в Дорозi. ,щокументи, якi водiй

механiчно.о.rрu"arrо'роого заообу Еовинен т.dати при собi та пред'явл-чти за вимогsю на псревiрку

працiвникаМ дАI. ббaru**r", прИ якиХ забороняетьсЯ керувати iншим особам керувашiJI

транопорТним заообом. обов'Язюr водirв, приIIетнID( до доржньо-транспортних пригод,
' 

Права i обов'язки водiiв транспортн}tх засобiв, що рухаються з.рiплснутими проблискOвими

*u"*.ub i (або) спецiальним звуковим сигнаJIом, викощ/ючи невiдкладне сrryжбове завданн,l.

обов,язки iнших водiiв щодо забеiпечення безпеки руху спечitlJlьних тРаНСГIОРТНИХ ЗаСОбiВ.

обов'язки та права пiшоходiв i пасажирiв щодо забезпечення безпеrстr руху i особистого життя,

Правила поведiнки для пiшоходiв i пасажирiв.
вiковrай ценз i вимоги до водiiв велосипедiв, мопедiв, ryжового транспорту та погоничlв

тварин. Технiчний стан i обладнашrя вказаt{их транспортt{их засобiв, ГIравила користуванн,I

велосипеДною дорiХшсою. Виладки, коли руХ yl(азаних транспоржих засобiв i прогiн тварин

забороняетьоя. Небезпечнi наслiдкИ порупенНr{ вимог до руяу велосипеда, мопедiв, гJDкового

TparrcпOpTy i прогону тварин.- 
роiмiщення транспортних засобiв на проiжджiй частияi,

Тема 2.,,Щорояtнi знаки .

ffорожнi a"u*u та iх значеннrI в загаrьнiй системi органiзацii дорожнього руху, iхкласифiкацiя.

ВимогИ стандартiВ щодО установлення знакiВ. Вимоги до BcTztHoBлeHHlI дорох(Iriх знакiв. ,Щуб.тгrоючi,

сезоннi та тимчасовi знаки.



Поперелlкувальнi зЕаки. Призначентля. Загалъна ознака тrоЕередження. Правила
встановлення знакiв. Нжва та призначення кожного знака. [iT водiя, якi наблюкаються до
небезцечноi дi.пячки дороги, позначеноi вiдповiдним rrопереджуваJrьяим знаком. Таблнчки, rцо
застосовуються 1м можуть застосовуватися iз попереджувальними знаками.

Знаки прiоритету. ПризначеЕIня, нilзва кожного знака, йсце встаноýленнrI, зоýа дii. Табли.шlд,
Iцо застосовуються або мояqуть застосOвуватися зi знаками прiоритеry. flii волiiв вiдповiдно до
вимог знакiв прiоритету. Наслiдки порушення вимог, уведених устаЕовленим зЕаком.

Забороннi знаки. Призначення. Загалъна ознака заборони. Назва" призначенl{я, мiсце
встановлеЕнrI кожного знака. Дii водiiв вiдповiдно до вимог заборонних знакiв. Наслiдки пор},шеЕнrI
вимог, редених установлеЕим знаком.

Виключення. Зона дii заборошлих знакiв.
Еаказовi знаки. Призначення. Загаьна ознака наказовIlD( знакiв. Назва, призначеннrI та мiсце

встановленнl{ кожного знака. Дii водiiв вiдповiдно до вимог наказовI,D( знакiв. Наслiдки порушенrul
вимог, ред9них установленим знаком. ВиключеншI.

Iнформацiйно-вказiвнi знаки. Призначеr*rя, Загалънi ознаки iнформацiйно-вказiвних знакiв,
Назва кожного знака мiсце встtlýовленltя. Дii водiiЕ згiдно з вимогами кожного знака, яrtrай вводить
вiдповiднi режими та порядок руху.

Знаки cepBicy. Призначенrrя. Назва, мiсце встановлеш{rI кожного знака {таблишс.r). Таблички,
що застосовуються з дорожнiшгrr знаками.

Тема 3. Щорохtня розмiтка i дорожнс обладнання.
,Щорожня розмiтка та ii значеннr{ в загатьнiй оистей органiзацii дорожнього руху.

Класифiкацiя розмiтки.
Горизонтальна розмiтка. Призначення горизонтttJlьноi розмiтки. Колiр i умови застосуваннrI

кожного виду poзMi-rTor. Написи та iншi позначення на проiзнiй часпдri. ,Щii водiiЪ вiдповiдно до
вимог горизонтальноi розмiтки.

Вертикальна розмiтка. ПризЕаченнrI вертикаJьноi розмiтrоr. Колiр i умови застосуванЕя
кожного виду розмiтки. ffii водiiв вiдповiдно до вимOг розмiтлси.

,Щороясне обладнання. ОгородженшI. Свiтлове сигнiliьне обладнаыrrя, Поперелжувальнi
свiтловi прилади та iнше обдаднання.

Тема 4. Регулюв*ння дорожЕього руху за допомогою сигналiв свiтлофорiв та
регулювальника.

Засоби регуJIюванЕя дорожнього руху, Зrrаченrrя сигналiв свiтлофора, Обов'язок уrаоникiв
руху дiяти вiдповiдно до оtгналiв свiтлофорiв.

Тr,ппл свiтлофорiв, iх призначоння. Свiтлофори, що мають сигнаJм бiло-мiслного кольору,
Реверсивнi свiтлофори. Свiтлофор", щс регуJIюють рух пiшоходiв. Регулювання руху тамваТв, а
також iншlоl маршрутt{их транспортних засобiв, KoTpi рухаються по вiдокрсмленiй омузi.
Органiзыriя дорожнъого руху за допомогою свiтлофорiв.

Регулювання руху за допомогою сигналiв реryjlювiшIьника. Значення сигна-гliв

регУлЮв{lJIьника дJuI }лrасникiв дорожнього руху. Обов'язrсr yracHrжiB руху дiяти вiдповiдно
сигна-пiв регулювitльника.

Тема 5. Порядок руху, зупинки та стоянки трансIIортних зассбiв.
IIоперелжувальнi сигндли. Види i призначеннrl попереджувальн}гх сигналiв. Правила подачi

сигна-rriв свiтловими покажчиками або р}.кою. Випадки, пiд час яких дOзвоJlясться подавання
звукових оигналiв i сигналiв свiтлом фар. ВикористаннjI попереджувалънlD( сl.гналiв пiд час обгону.
Включенrrя бшrжнього свiтла фар у денний час. Позначoнru{ транспортного засобу ближнiм свiтлом
фар або протитумаш{ими фарами. Випадюt, коли увiмrсrсння аварiйноi свiтловоi сигналiзацii
обов'язкове. Небезпечнi наслiдки порушення цравил подаванюt попереджральних сигналiв.

IIочаток руху, змiна напрямку руху. Обов'язки водiiв перед початком руху,
перестроюванням та iншими змiнами напрямку руху. Порялок викоЕаншI поворотiв i розворотiв на
пepexpecTi. ГIоворот лiворуч на розворот поза перехрестям. ГIравила використанЕя смуг
гttJIьмрання та розгону. Випадки, в яких забороняеться розворот. Обов'язки водiiв у випадках, коли
траекторiя руху трансшортних засобiв перетинасться, а черговiсть руху не устаЕOвлена. Порядок
руху заднiм ходом.

Небезпечнi наслiдки порушення правил початку руху i змiни напрямку,
РозташуванЕя трансцортхrцх засобiв на шроiЪнiй частинi. Визначеr*rя кiлькостi смуг для

руху нерейкових транспортних засобiв. Вимоги до розташуванIIJ{ транспортних засобiв на проiзнiй



частинi заJIежно вiд кiлькостi смуr для руху, виду транспортного засобу, швидкоотi руху. ВипаДКИ,

коли дозвоJuIсться рух трамвайнипди колiями, Повороти на дорогах i рух на дорогах З ревеРСивниМ
руr(ом. Рух троryарами i пiшохiдними дорiжками. Небезпечяi rrасдiдки 1Iорушежrя Еравил

розташуваннrI транспортних засобiв на проiзнiй частинi.
Швидкiсть руху, дистанцiя та iнтервал. Фактори i обставини, заJIежýс вiд яlryrх водiй

вирiшуе, з якою тпвидкiстю мае рухатись транспортний засiб, забезпечуючи безпекУ РУХУ
Обмежеrшя швидкостi руху i умови ii збiлъшеннrl на окремих дiлянках: у населених п)д{ктах, пОЗа

населеними rý/нктами у житлових зонах i пiшохiдних зонах, на автомагiстраляi i дОРОГах Д.tlЯ

автомобiлiв. Обмежен}1lI максимальноi швидкостi руху: автобусiв, за ви}uIтком мiкравтобусiв,
легкових автомобiлiв i мотоциклiв; транспортнLD{ засобiв, якими керують водii зi cT;DKeM дО 2 pOKiB;

вантажних автомобiлiв, що перевозять лподей у кузовi; пiд час буксирування механiчних
транспортних засобiв i причепiв вантажними автомобfutями i тракторами.

Розпiзнавальнi знаки обмежеr*rя швидкостi руху Умови, пiд час якlD( швидкiСть рУхУ
транспортних засобiв Еа окремих дiлятках може бути збiльшена. Обмеження швидкостi рУхУ.
Безпечна дистанцiя та iнтервал мiж транспортними засобами, щ0 рухаються. Вимоги до водiiв
тихохiдних та великовантa:кних транспортних засобiв. Вимоги до водiiв у разi виникнення
перешкоди або небезпеки для руху. Небезпечнi наолцки перовищення швидкостi руху та
недотримання безпечноi дистанцii й irгерваlrу.

Обгiн i зустрiчний роз'iЪл. Обов'язки водiя перед почýтком обгону. Дii водiя пiд час обгонУ.
Умови, пiд час виконаннrI яких дозвоJu{сться обгiн. Порялок обгону, Micrи, де обгiн забороняетьСя.

Зустрi.п*,rй роз'iзд, правила виконання. Зустрiчний роз'iзд на вузьких дiля*сах дороги. Нобезпе'шi
наолiдки порушеннrt правил зустрiчного роз'iзлу i обгону.

Вимоги до водiiв, TpaнcпCIpTнi засоби яких рухаються з мzlJIою lпвидкiстtо, а обгiн iх
неможливий.

Зупинка i стоянка. Загальнi правила виконання зупинки i стояrтrса у населеник пунюах i поза
населеними гý/нктами та iх способи. Порялок зупинки та стOянки. Умови, пiд чао яких водiй може

зzIJIиIIIити транспортний засiб на з)шш{цi i сmлrцi. Столrка бiля тротуару i на тротуарах. Способи
постановки траЕспортного засобу на стоянку. ,ЩовготриваJIа стоянка поза населеýим гýlнктом,
IrJiоця, де забороненi з}тlинка та стояrrка. Мiсця, де заборонена сто,ч.чка. Вимушеrrа стояýка i вимоги

до водiя пiд час вимушеноi зупинки i стояrrrси.
Небезпечнi наслiдки порушсш{я правил зугпff*са i стсяrшоr.
Тема 6. IIроiЗл перехресть
Види й ознаки перехресть. Загатьнi правила руху на перехрестi i переходу проiЪноi частини

пiшоходами. Переваге трамваю. Випадки, коди заборонr{€ться виiжджати на перехрестя.
Реryльовашi шерехрестя. Порядок i черговiсть руху на регульованих перехрстях. Г{еревага

трамваю. Правила проiзду перехресть, де дiють свiтлофори з додатковими секцiями.
Нерегульованi перехрестя. Правила проiЪлу п€рехресть, створених рiвнозначними i

нерiвнозначними дорогами. Чорговiсть проiзду, яюцо головна дорога змiнюе напрямок на
пepexpecTi. Випадки проiзлу перохресть, коли водiй не може визначити головну дорогу, а знакiв
прiоритету нсмае.

Небезпечнi наслiдки порушенъ правил проiзлу перехресть.
Тема 7. IIроiзд пiшохiдних переходiв, зупинок тр8нспортЁях заеобiв загальЕого

користування та залiзничних переiздiв.
Пiшохiднi переходи та зуflинки TpaHcпopTHlD( засобiв загаJIъного користуваншI. Проiзд

пiшохiдних переходiв. Зупинки маршрутних транспортнI,D( засобiв, Види пiшохiдник переходiв i
зуflинок маршрутного транспорту. Порядок руху через пiшохiднi переходи i повз зупинки
маршруIних транспортних засобiв. Переваги маршругýих транспортЕих засобiБ. Вимоги до дiй
водiя, який наближ&еться до транспортного заообу з розгtiзнавiulьним знаком к,ЩIТИ>, що зулинився
з рiмкнутою аварiйною сигнапiзацiсю.

Небезпеч-яi наслiдпrи порушення правил руху через пiшохiднi переходи i повз зупинки
маршрутних транспортЕих засоб iB.

Ру< чорез за-пiзничнi переiзди. Рiзновиди залiзничнrж переiзлiв. Вимоги flравил безпеки i
порядок руху транспортних засобiв чорез залiзничний переiзл. Правила зупинки flеред залiзничним
персiýом. Випадки, коли заборонясться рухатись через залiзнищшай переiзл. Визначенrrя кiлькоотi
смуг длlI р},ху через залiзничнrай переiзд.



Щii волiя пiд чао вимушеЕоi зупишоr на переiздi. Порядок руrý/ через залriзr*тцriий переiзд
сiльськогосrrодарських, дорожнiх, булiвельних та iнших машин i механiзмiв. Небезпечнi наслiдки
порушен}#{ правил руху через зацiзrтя.*rий переiзд.

Лабораторно-практичнi роботи.
ОзнайомленюI з дiями водiiв у конкретних умовах дорожнього руху. Формування вмiння

коруватися знаками i дорожньою розмiткою, сигналами свiтпофора та регуJIювмьннка.
Розгляд типових дорожньо-транспортних сиryачiй з використанням технiчних заообiв,

MaKeTiB, стендiв i програмованих навча"Iьних матерiа.гriв. Форьсування навичок правильноi
орiентачii, оцiнки ситуаuii та прогнозуваншI ii розвитку. ОзнайомлеЕшI з дiями водiiв у конкретних

умовах дорожнього руху.
Виконат*lя комIшексних завдань з програмованого навчаJьнOго маторiалу.
Тема 8. Оеобливi умови руху.
Рух по автомагiстралях. Рух по автомагiстралях Автомагiстра-тli , ix ocHoBHi ознаки.

Транспортнi розв'язки на автомагiстраjulх Вимоги правил дорожнього руху щодо руху на
автомагiстраJuIх Заборони, якi дiють на автомtгiстралях. Обов'язlса водiя пiд час вимушеноi
зупинки на проiзнiй частинi автомагiстралi або на узбiччi.

Рух у хg.Iтловiй зонi. Переваги пiшоходiв пiд час руху в житловiй зонi. Оообливостi вимог
правил до водiiв пiд час користуваЕIIrI дорогами в жрrгловiй зонi.

Прiоритет транспортних засобiв загального користування. Перстин трап,rвайних шляхiв поза
перехрестям. Правила поведiнки водiя пiд час початку руху траЕ{спорту загаJIьного кOристуванIut
вiд зугrинrrтr.

рlх гiрсьr<ими дорогами i крутими сшусками. Вимоги правил щодо руху на гiрських дорогах i
крутих спусках.

Небезпечцi наслiдки порушеннJ{ вимог правип руху у житловiй зонi по автомагiстра.шлс i
дорогах дJu{ автомобiлiв, гiрськими дорогами i крутими сrrусками.

Кориотlлвання зовнiшнiми свiтловими приладами, Особливостi руху транспортl&il( засобiв у
темну пору лоби або в iнших умовах недостатньоi видимостi, а також у тунеjIях.

Правила користування ближнiм i дальнiм свiтлом фар, габаритними i стоянковими вогнrIми.

Дii водiя при ослiпленнi. Щii водiя пiд час вЕмушеноi зупинки i стоянки на HeocBiTлeprrax дiл-штках

лорiг. У темну пору доби i в умовах недостатньоi видимостi. Правrrла користуванIIJI
протитуманними фарами i лiхтарями, фарою-прожектором i фарою-шукачем, розпiзнаваrьним
знаком автопоiзда.

Небезпечнi наслiдки порушеннJI правил користранrrя зовнiшнiми свiтловими цриладами.
Рух т,оанспортIilD( засобiв у колонах. Зага.iьнi вимоги до органiзашii руху т.Drrнспортних засобiв

у колонi. Позначеr*rя транспортних засобiв, що рухаються у колонi. Розтапryваняя транспортних
засобiв колони на проiзнiй частинi. ТТТвидкiсть руху колони. Вимоги до водiiЪ транспортнюr заообiв
колони та iншого транспорту.

Правила руху колони у темну пору лоби та в умовах недостатньоt видимостi.
Буксирування траt{спортних засобiв. Способи буксирування транспортних засобiв. Умови i

порядок буксирування мсханi.пrrл< траIrспортних засобiв Еа гнукому i жорстокому зчепленнi та
методом часткового навантa:кенrrя. Випадки, коли буксирування забороняеться, Перевезеннr{ людей
пiд час буксируваншI транспортЕих засобiв.

Навчальна iзда, Умови, rriд час якIл( дозвоJuIеться ЕавчаJIьна iзда. Почажове навчання
керранню трансIIортними засобами. Вимоги до )цня, iHcTpyKTopa або особи, яканавчае керранню
транспортними засобами. ОбладнаннrI механiчного транспортного засобу, на якому провOдяться
навчання. Навчагьна iзда на дорогах. Небезпе.rнi наслiдки порушення вимог правия буксирування
i навчальноi iзди,

Тема 9.IIеревезеЕня людей та вантажiв .

Нормативнi вимоги щодо кiлъкостi перевезен}uI людей на легкових транспортнlD( засобах.
Обов'язки водiя перед початком руху. ШврIдкiсть р}дlу пiд час церевезеннr{ r*одей. Вияадки, коли
перевезеннrI людей заборонясться, Додатковi правила до перевезення дiтей.

Правила навантаженнr{, розмiщення та закрiпленнrt вантажу Еа лsгковому транспортному
засобi. Умови перевезення вантажу. Випадки, якi вимагають погодження з ДАI щодо перевезеннrt
вантажiв. Позначення вантажу, Iцо rrеревозиться. Обладнанrrя трансrrортних засобiв. Небезпеqнi
наслiдки порушеннrI правил перевезеннrr BaHTrDKy. Правила перевезешш вантФку за допомогою
причепа.



Тема 10. Вимоги до технiчног0 стану та обладнаЕня траtIспортннх засобiв.
Загальнi вимоги до технiчного стану транспортних засобiв. Вимоги щодо технiчного стану за

Правилаlъя;л дорожнього руху, У*rови, пiд час яких експлуgапцig тран+цортннх зэсобiв
забороняеться. Вимоги до технiчного стану гальмовоi системи, рульоýсго KepyBaнml, зовнiшнiх
свiтлових приладiв, колiс i шин, двигуна, iHrrrиx елементiв конýтрукцii транспортних засобiв.

Правила, що визначають наслiдки порушення вимOг до технiчног0 стану,
Мiсце знаходження у транспортних засобах мсдичноi аптечки, вогнегасника, знака аварiйноi

зупинки.
Несправностi, при яких водiй пOвинен вжити заходiв щодо iх усунення, а якщ0 це зробити

неможJIиво - рухатися до мiсця стоянки або ремонту. Несправностi, при яких подальший рух
транспортних засобiв заборонено,

Небезпечнi наслiдки порушення вимог до технiчного стану та обладнаннlI транспортнrФ(
засобiв.

Вимоги Правил, lцо стосуються питанъ органiзачii дороясtього руху, якi вимагають

узгоджеш{я з ffержавтоi нспекцiею,
Тема 11. HoMepHi та розпiзнавальнi зrrаки. Цопередяtувальиi зассбип позýачення.
Ресстрацiя (перересстрацiя) трансгIортних засобiв i причепiв у ýеркавтоiнспекцii.
HoMepHi знаки i нагпаси, якi с обов'язковими для механiчнlос трансЕортнкх засобiв. Вимоги

щсдо обладнанrш транспортних засобiв номерними та розпiзнавальними знаками,
попереджуваJIьними заообами.

Вимоги до стану номерних i розпiзнаваJьЕих знакiв трансýортних засобiв.
Лабораторно-практичнi роботи.
1. Розгляд типових дорожньо-траЕспортних ситуацiй з використаннr{м технiчних засобiв,::макетlв, стендiв 1 програмних навчаIьних MaTepiaJIlB.
2. Виконаrшя комплексЕих завдань з прOграмного навчаьного матсрiапу.
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Тема 1. Загальнi полояtення. OcHoBHi поняття та термiни. Обов'язки та права учасникiв
дорожнього руху.

Закон Украiни кПро дарожнiй рую). Загальнi положенЕLýI, термiни, визначен}tч.
Правила дсро)rшього руху як правова основа дорожнього руху.
Термiни та визначення, що мiстять Правила дорожнього pyJ(y. Обов'язки i права водiiЪ

механi.rrrих трансfiортних засобiв г{еред виiЪдом на лiнiю та в дорозi, ýокументи, якi водiй
механiчного транспортного засобу повинеt{ мати при собi та пред'являти за вимогою на перевiрку
праuiвникам ДАI. Обставини, при якргх забороняеться керрати iншим оссбам керування
транспортним засобом. Обов'язки водiЬ, причетнрIх до дорожньо-транспортних пригод,
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Права i обов'язлслt водiiв транспортних засобiв, що рухаються з увir.л*lутими проблисковими
MalIrIKaMи i (або) спецiальним звуковим, сигнitлом, виконуючи невiдкltадне службове завданIIJI.

Обов'язкrд iнших водiiв щодо забезпечення безпеки руху опецiальних траýспsртrrих засобiв.
обов'язки та права пiшоходiв i пасажирiв щOдо забезпечення безпеюr pyJry i особистого життя.

Правила поведiнки для пiшоходiв i пасажирiв
BiKoBIй ценз i вимоги до водiiв велосипедiв, мопедiв, гужового транспорту та rrогоничlв

тварин. Технiчний стан i обладнання вказаних транспортних засобiв, Правила користранЕrI
велосипедною лорiяссою. Випадки, коли рух указашrх транспортних засобiв i прогiн тварин
забороняеться. Небезпечнi наслiдки порушенш{ вимог до руху велосипеда, мопедiв, цDкOвого
транспорту i прогону тварин.

Розмirцення транспортних засобiв на проiжджlil частинi.
Тема 2. Щороlttнi знаки .

!орожнi знаки та iх значенIuI в зага.гlьнiй систомi органiзацii дорожнього руху, ix клаоифiкацiя.
Вимоги стандартiв tцодо установлення знакiв. Вимоги до встановлеýня дорожнiх знакiв. ýубrпоючi,
сезоннi та тимчасовi знаки.

IIоперелrкувальнi знаки. Призначення. Загальна ознtжа поЕереджsння. Правила
встановленнrI знакiв. Назва та призначенýlr кожного зýака. Щii волiя, якi наближаються до
небезпещrоi дiлянки дороги, позначеt{оi вiдповiдним попsреджуваJIьЕим знаком. Таблиqки, що
застосовуються чи можуть застосовуватися iз попереджуваJIьними знаками.

Знаки прiоритеry. Призначення, назвакожного знака, мiсце встановлення, зонадii. Таб.ш.rки,
що застосов)дються або можуть застосовуватиоя зi знаками прiоритеry. {ii водiiЪ вiдповiдно до
вимOг знакiв прiоритоту. Наслiдли порушення вимOг, уведених установленим знаком.

Забороннi знаки. Призначення. Загаrгьна ознака заборони. Назва, призначýннrI, мiсце
встановленнrI кожного знака. Дii водiiв вiдповiдно до вимог заборонних знакiв. Наолiдки rrорушеннJt
вимог, уведених установленим знаком.

Виключення. Зона дii заборонrмх знакiв.
Наказовi знаки. Призначсння. Загальна ознака нrжазових знакiв. Назва, призначоннJ{ та мiсце

встаЕовлення кожного знака. ffii водiiв вiдповiдно до вимог наказових знакiв. Наслiдки пOрушеншI
вIlмог, }tsедених установлеЕLIм знаком. Виr-пючеrrнlI.

Iнформацiйно-вказiвнi знаки. Призначеr*ш. Загальнi ознаки iнформафйно-вкжiвних знакiв,
Назва кожного знака, мiсцс встановлення. Щii водiiв згiдно з вимогами коj{сного знакq який вводить
вiдповiднi режими та порядок руху.

Знаки cepBicy. Призначення. Назва, мiсце ЕстановлеЕня кожного знака (таблнчки). Таблички,
що застосовуються з дорожнiми знаками.

Тема 3. Щорожня розмiтка i дорожнс обладнання.
Дорожня розмiтка та ii значенIuI в загальнiй систей оргаяiзафi доржнього руху.

Класифiкацiя розмiтки.
Горизонтальна розмiтка. Призначення горизонта.пьноi розмiтlса. Колiр i рtови застосуванIu{

кожного виду розмiтки. Написи та iншi позначеннr{ на шроiзнiй частинi. Дii водiiв вiдповiдно до
вимOг горизонт{tльноi розмiтлсл.

Вертикальна розмiтка. Призначення вертикаJIьноi розмiжи. Колiр i умови застосуван}IJI
кожного виду розмiтrш. .Щii водiiв вiдповiдно до вимOг розмiтки.

Щорожнс обладнання. ОгоролженIuI. Свiтлове сигнguъне обладнаrшя. Попередхg.вальнi
свiтловi прилади та iнше обладнання.

Тема 4. Реryлювання доро}кнього руху за допомогою сигналiв свiтлофорiв та
реryлювальЕика.

Засоби регулювання дорожнього руху. Значення сигналiв свiтлофора. Обов'язок учаснrжiв
руху дiяти вiдповiдно до сrгналiв свiтлофорiв.

Типи свiтлофорiв, ix призначення. Свiтлофори, що мають сигнали бiло-мiсячЕого кольору.
Реверсивнi свiтлофори. Свiтлофор", що регулюють рух пiшоходiв. Регулювання руху TpaMBaiB, &

також iнших маршрутних траЕспортних засобiв, KoTpi рухаються Ео вiдокремленiй смузi,
Органiзашiя дорожнього руху за допомогою свiтлофорiв.

Регулювання py;ry за допомогою сигналiв реryлювitльника. Значення сигналiв
реryлюваJIьника дJш }часникiв дорожнъого руху. Обов'язки учасшикiв руху дiяти вiдповiдно
сигналiв роryлювальника.

Тема 5. IIорялок pyxyl зупинки та стоянки трансЕортних засобiв.



Попереджувальнi сигнали. Види i призначеннrI поперодфqrвальнвх сигналiв, Правила шодачi

сигналiв свiтловими покажчиками або рукою. Випадки, пiд час якик дозвоJш€ться подавання
звукових сигналiв i сигналiв свiтлом фар. ВикористаннrI попереджуваJIьних оигна-чiв пiд ч*с +бгону.
Включенлrя блрокнього свiтла фар у денний час, ПозначенIuI транспортного засобу блIшrяiм свiтлом

фар або протит}маЕними фарами. Випадки, коrм рiмкнення аварiйноi свiтловоi оигналiзацii
обов'язкове. Небезпечнi наслiдки порушення правил rrодаван}u{ поIIеFджувыIьних сr,гналiв.

Початок руху, змiна напрямку руху. Обов'язки водiiЪ пер€д пOчатком руху,
перестроюванням та iншими змiнами напрямку руху. Порялок виконаннr{ гrоворотiв i розворотiв на

перохрестi, Поворот лiворуч на розворот поза перехрестям. Правила викорЕстаннrI смуг
гальмуваннJ{ та розгону. Випалки, в яких забороrrясться розворот, Обов'язки водiТв у виýадках, коли
траекторiя руху трансrrортних засобiв перетинастьая, а черговiсть руху не установлеЕа. Порядок

рру заднiм ходом.
Небезпечнi наслiдки порушення правил початку руху i змiни напрямку.
Розташування транспортних засобiв на проiзшiй частинi. Визначення кiлькостi смуг дjul

руху нерейкових транспортних засобiв. Вимоги до розташуваннlI трансrlортних заообiв яа проiзнiй
частинi залежно вiд кiлькостi смlт для руху, виду транспортного засобу, швндкостi руху, В падки,
коJIи дозвоJIя€ться рух трамвайними колйлдл. Повороти на дорогах i рух на дорогах з реверсивним
рухом. Рух тротуарами i пiшохiдними лорiжками. Небезпещri наслiдки порушення правил

розташрашuI транспортних засобiв на проiзнй часп.тrri.
Швидкiсть руху, дистанцiя та irrгервал. Фактори i обставини, зa}JIежно вiд якrтх водiй

вирiшус, з якою швидкiотю мас рухатись траЕспортrптй засiб, забезпечую.м безпеку руху.
Обмеження швидкостi руху i умови ii збirгьшення на oKpeMLD( дiлянках: у населених tчrнктах, поза
населеними гryнктами у житловI]D( зонах i гliшохiдних зOнах, на автомагiстра.llях i дорогах для
автомобiлiв. обмеженн.${ максимальноi lтгвидкостi рр(у: автобусiв, за винrIтком мiкроавтобусiв,
легкових автомобiлiв i мотоциклiв; транспорт}il,rх заообiв, якими керуютъ водii зi ýта:кем до 2 poKiB;
вантаlкних автомобiлiв, що перевозять .rподей у кузовi; пiд час буксиррання механiчних
транспортних засобiв i причепiв вантilкними автомобiлями i тракторами,

Розпiзнавальнi знаки обмеження rrгвидкостi руху. Умови, пiд час яких швидкiсть руху
TpaHcцopTHIо{ засобiв на окреми-ч дiлянках може бути збiльш9на. Обмеження швидкостi руху.
Безпечна дистанцЬ та iHTepBa"ll мiж транспортними засобами, що рухаються, Вимоги до водiiв
тихохiдних та веJIикованта)кних транспоржих засобiв. Вимоги до водiiЪ у разi вt{никненЕ,I
перешкоди або небезпеки дJIя pyJ(y. Небезпечнi наслiдки перевищ9ння IIIвидкостi руху та
недOтримання безпещlоi дистанцii й iнтервалу.

Обгiн i зустрiчний роз'iзл. Обов'язки водiя перед початком обгоrry. Дii волЬ пiд час обгоцч.
Умови, пiд час виконання яких дозвоJuIсться обгiн. Порядок обгону. Micrц, де обгiн заборонясться.
Зустрiчний роз'iзд, гIравила виконаншI. Зустрiчний роз'iзд на вузьких дiляrпсах дороги, Небезпечнi
НаСлiДКи пор}лшеннrI правил зустрi,шого роз'iзду i обгону.

Вимоги до водiiв, транспортнi засоби яких рухаються з малою швидкiстю, а обгiн iх
неможливий.

Зупинка i gтоянка. Загапьнi правила виконання зуrrинки i стоянки у населених rrунктах i поза
населоними rц/нктами та ix споооби. Порядок зупинки та стоянки. Умови, пiд час яrстх водiй може
залишити транспортний засiб Еа зупинцi i стоянцi. Стояяка бi-гlя троryару i яа троryарах, Способи
постановки транспортного засобу на стоянку, ýовготриваJIа стоянка поза населеним ry,нктом.
Мiсця, де забороненi зlтrиrпса та стоянка. Micrц, де заборонена стоfi{ка. Вимушена стоянка i вимоги
до водiя пiд чао вимушеноi зупинки i стоянки.

Небезпечнi наслiдки порушеннJI правил зуflинки i отоянки.
Тема 6. IIроiЪд перехресть
Види й ознаки перехресть. Загаьнi правила руху на перехрстi i переходу проiзноi частини

пiшоходами. Перевага трамваю. Випадки, коли заборонясться виМжати Еа порохрестя.
Реryльованi перехрестя. Порядок i черговiстъ руху на реryлъованих fiерехр€стях. ГIеревага

трамваю, Правила проiзду перехресть, де дiють свiтлофори з додатковими секцiями.
Нерегульованi перехрестя. Правила проiзлу перехрестъ? створенIФ( рiвнозначними i

нерiвнозна.*rими дорогами. Черговiсть проiзду, якщо головна дOрога змiнюс н*прямок на
перехрестi. Випадки проiзлу перехресть, коJIи водiй не може визýачити головЕу дорогу, а знакiв
прiоритету Еемас.

Небезпечнi наслiдки порушень правил проТзду перехресть.



Тема 7. Проiзл пiшохiдних переходiв, зупинок траЕепортних засобiв ЗагальНОГО

кориgгування та залiзничних пере'rЪпiв.
Пiшохiднi II9реходи та з}лIIиF{ки траF{спортних засобiв загатьнýго користуваннJI. ПрОiЗЛ

пiшохiдних пореходiв. Зlпинrсr маршрутних транспортних засобiв. Види пiшохiдних перехолiв i
зупинок маршрутного траЕспорту, Порялок руху через пiшохiднi перходи i повз ЗУпИНКИ

маршруш{их трансЕортних засобiв. Переваги маршрутних траЕспоргних засобiв. Вимоги дО Дiй
водiя, який наблшкаеться до трансшOртного засобу з розпiзнаваJIьним знаком (ДТИ), щО З)ДИниВСя

з рiмкнутою аварiйною сигналiзацiею,
Небезпечнi наслйки порушеннrI правил руху через пiшохiднi переходи i повз Зупинки

маршругних трансlrортrплх заообЬ.
Рух через залiзничнi переiзди. Рiзновиди залiзнрt.*поr переiздiв. Вимоги правиjI беЗпеки i

порядок руху транспортних засобiв через залiзничний персiзд. Правила зупинки перед залiЗни'{НИМ

переlздом. Випадки, коли забороняеться рухатись через залiзничний переiзд. Визначенrrя кiлькостi
смуг дJIя руху через залiзничний переiзд.

,Щii водiя гliд час вимушеноi зупинки на переiздi. Порядок руху через залiзни,шrЙ переiзл

оiльськогосподарсъких, дорожЕiх, булiвелъних та iнших машин i механiзмiв. Небезпечнi наСлiДКИ

порушення правил руху чероз залiзни.ший пероiзд.
Лабораторно-практичнi роботи.
Ознайомлення з дiями водiiв у конкретЕих умOвах доржнього руху, Формування вмiнrrя

керуватися знrжами i дорожнъою розмiткою, сигнЕlJIами свiтлофора та реryлювlulьника.
Розг.гtяд типових дорожньо-транспортних ситуацiй з використанням технiчних засобiв,

MaKeTiB, стендiв i програмованих навчаJIьнID{ матерiалiв. Формуваняя навичок правилЬнОi
орiснтачii, оцiнки ситуацii та lrрогнозуваннrl ii розвитку. Ознайомленю{ з дiями водiiв у конкретних

умовах дорожнього руху.
Виконання комплексних завдань з програмованого навчального матерlалу,
Тема 8. Особливi умови руху.
Рух по автоь,tагiстра"пях. Рlх rr0 автомагiстралях Автомагiотралi , iх ocHoBHi Ознаки.

Транспортнi розв'язки на автомагiстралях Вимоги ilравил дорожнього руху щодо рухУ на

автомагiстрал,sх Заборони, якi дiють на авто}4агiстралях. Обоs'язки водiя пiд чао ви*rуlпенОТ

зупинки на проiзнiй частинi автомагiотралi або на узбiччi,
Рух у яслтловiй зонi. Переваги пiшоходiв IIц час руху в житловiй зонi. Особлиьостi вимог

правил до водiiв пiд час користуванш{ дорогами в житловiй зонi.
Прiори:гет трансýортних засобiв загшьного користуваги* Пертr*r,грамвайнюr rпляхiв поза

перохрестям. Правила поведirпсr водiя пiд час почажy pyJry траяспорту загаJIьного користуванЕя
вiд зупинки

Рух гiрськими дорOгами i крумми спусками. Вимоги правил щодо руху на гlрських дорогах 1

крупtх спусках.
небезпе.шi наслiдки порушеннrI вимог правил руху у ясрtтловiй зонi по автомагiстралях i

дорогах дJI;I автомобiлiв, гiрськими доргами i крутими сгryсками.
Користрання зовнirшнiми свiтловими приладами. Особ.шrвостi руху танспортних заСобiв У

темну пору лоби або в iнших умовах недостатнъоi видимостi, а також у тунеJIr{х,

Правила користуванrrя б"rеuснiм i даьнiм свiтлом фар, габаритними i стоянковими вогнrIми.

Дii водiя при ослiплоннi. Щii водiя пiд час вимушеноi зугптrжи i стоянша на неосвiтлених дiлянках
дорiг. У темну пору доби i в умовах недостатньоi видимостi. Правила користуваншI
протитуманними фарами i лiхтаряпша, фарою-прожектором i фарою-шукачgм, розпiзнавальним
зЕаком автопоiзда.

Небезпечнi наслiдки порушенt{JI правил користуваЕня зовнiшнiпшr свiтловими приладами.
Рух транспортних засобiв у колонах. Загальнi вимоги до органiзацii руху транспортних засобiв

у колонi. Позначення транспортних засобiв, що рухаються у колонi. Розташування транспортних
засобiв колони на проiзнiй частинi. Швидкiсть руху колони. Вимоги до водiiв траЕсrrортних засобiв
колони та iншого траЕспорту.

Правила руху колони у темну пору лоби та в умовах недостатЕьоi видимостi.
Букоирування транспортних засобiв. Способи буксируванЕя транспортних засобiв. Умови i

порядок буксирування механiчних транспортних засобiв на гнrжому i жорстокому зчепленнi та
методом часткового навант{l}кення. Вtшадки, коли буксирра.чня забороняsться, Перевезення людей
пiд час буксирування транспортних засобiв.



Навчальна iзда. Умови, пiд час якIФ( дозволяеться навчаJIьна iзда. Початкове навчання
керуванню транспортними засобами. Вимоги до учнJ{, iHcTpyKTopa або особи, яка навчае кер},tsаннЮ

трансýортниtди зэсобалди. ОбладнаJ{ня механiчного трансЕсртного зас+бу, на ,t{K$}{y Еровsдяться
навчання. Навчальна iзда на дорогах, Небезпе,{нi наслiдки порушення вимог правил буксирування
i навчальноi iзди.

Тема 9. IIеревезення людей та вантажiв .

Нормативнi вимоги щодо KiлbKocTi перевезеннrI людей на легкових транспOртних засобах.
Обов'язки водiя перед початкOм рух . Швидкiсть руху пiл час перевезе}lнr{ riюдsй, Випадки, коли
перевезен}uI людей заборонястьоя. ,Щодатковi правила до перевезеннlI дiтей.

Правила навантаlкення, розмiщення та закрirшення вантаN(у на легковому транспортноМУ
засобi, Умови перевезеннJI вантФку. Випадки, якi вимагають погоджекul з ДАI щодо ЕеревеЗеннJI

вантажiв. Позначення вантажу, utCI перевозиться. Обладнаrтrrя транспортних засобiв. Небезпечнi
наслiдки порушення правил перевезення вантажу. Правила перевезеннJ{ ванта}ку за дошомогою
причепа.

Тема 10. Вимоги до технiчного стану та обладнання транспортних засобiв.
Загаьнi вимоги до технiчного стану транс$ортн}rх засобiв. Вимоги щодо технiчного стаIry За

Правилами дорожнього руху. Умови, пiд час якIФ( експлуатацiя транспортних засобiв
заборонястьоя. Вимоги до технiчного стану гальмовоi системи, руJIьового керуванюц зовнiшнiх
свlтлових приладlв, колiо i шин, двиг}.на, iншrих елементtв конструкцi транспортглах засобiв.

Правила,lцо визначають наслiдки порушенЕrI вимог до технiчного стацу.
Мiсце знаходження у трансг{ортЕих засобах медичноi аптечки, вогнегасника, знака аварiЙноi

зуIмнки.
Несправностi, при яких водiй повинен вжити заходiв шодо Тх уоунення, а якIдо це зробити

неможливо - руха,тися д0 мiсця стоянки або ремонту. Неоправнсстi, при яких подаJIьший рУх
транспортних засобiв заборонено.

Небезпечнi наопiдки порушецшt вимог до технiчного стаЕу та обладнання транспOртних
засобiв.

Вимоги Правил, що стOсуються питань органiзашii лорожнього p}D(y, якi вимагають

узгод}кеннJl з !,ержавтоi нспекцiсlо.
Тема 11. HoMepHi та розпiзнавальнi знаки. IIопереджувальнi засоби, rr0значення.
Ресстрацй (перереестрацiя) транспортних засобiв i причепiв у,Щержавтоiнспекцii.
HoMepHi знаки i написи, якi е обов'язковилдt дJuI меканiчнrл< трансгIортних засобiв, Вимоги

щодо обладнантrя транспортних засобiв номерними та розпiзнаваьними знаками,
попeреджуваJIьними засобами.

Вимоги до стану нOмерних i розпiзнавальних знакiв транслортýих заообiв.
Лабораторно-практичнi роботи.
1. Розгляд типових дорожЕъо-транспортних ситуацiй з використанЕlIм технiчних засобiв,

MaKeTiB, стендiв i програмних навчапьних матерiалiв.
2. ВиконаннlI комплексних завдань з програмного навчального матерiапу.
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траЕспOртник засобiв.

l0

6 Проiзд перехресть. l0 6 ПроiЪд lrерехресть. l0
,7

ПроiЗп пiшохiдних переходiв, зупинок
траЕспортних засобiв загаJIьного

користуванЕrt та залiзничнло< переiздiв.

4 7 Гtроiзх пiшохiдвих переходiв" зуýиЕок
транспортних засобiв загальЁого
кориЁryваннrl та залiзничпик переiздiв.

4

JТабораmорно-пракtплtчнi робоmч за meJv{ajal

]-7
4 ,Еабораmорно-праrtжtчнi 1лобоmu зff mемсмl|

,l-/

4

8 Особливi умови руху. 10 8 Особливi умови руху. l0
9 Перевезення rподей та BaKTarKiB. 6 9 Перевезенrrя людсй та BaHT&KIB. 6

10 Вимоги до технiчного стану та обладнання
транспортних засобiв.

6 10 Вимоги до технiчяого стану та обдадяання
траЕспортн}rх засобiв.

6

l1 HoMepHi та розпiзнавальнi знаки.

ГIопереджувальнi засоби, позначення.

4 11 HoMepBi та розпiзнавальнi знаки.

Попереджувальнi засоби, пOзЁlаче}tt{rl

4

Лабtлраtпорно-пракmuчна робоmа за mемаfu,Il

]-l ].
24 J!абараmорн о-пр{rкr|lцчн а ра б*tt в зв уrе 1! cLarlr

1-1I.

24

Гliдсумкове заняття, 7 Пiдсумкове заняття. z
Всього годнн: 100 Всього годин: t00

BHeceHi змiЕи: Робоча навчаJтъна прOграма
програми без змiн i доповнень.

складена на осяов1 тиIIово1



р()зглянуто
на засiданнi цикловоi KoMicii
викладачiв професiйноi пiдготовки та майстрiв
виробнлтчого навчан }ul с i,rьськогосподарського,
автотранспортного та елеl(тротехнiчного напрямiв
ПротоколЛЪ 6'

Вlл ,it'. r: ZO2r,, р.

_В.М. Костирко

Поурочно - те}tатичний план

тема" Заzаль llолоJtсення. i поняпtttlя пла mер"нiнu. Обов'язкLt пла правtt у-часнttкiв
Jt{Hbozo Dчхл|

] Загальнi положення. OcHoBHi поняття та

Засоби лювання до
типи свiтл в_ 1х пDизначення

лlково- ьнюючuu

Затверля<ую

в.о. заст. дир9кгора
,/ ,.,

з навчаль_цq#frроOничоl pоOoT}i

_<З _ A,t Сл_чuька

1L4j_L2W<lp

Тема. П,
загальнi правила на перех
Випадки коли забо я€ться виlжджати на
Перевага трамваю
пппqппк i цепt ппiстк льованих це

_l
l

Права i обов'язки водtiв транспортних засобiв

4
vvUD л)l\ll l4 tlуqDц lllmvлvllD I llqLq/r\ll[JtD

Обов'язкrr та лрав водiiв велосипедiв, rtопедiв. г\,\ового транслорту та
погоничlв тварин.

Те*tа. Дооонrнi зн{lкu
5 Доро;lснi знаки та ix значеннrI в загальнtй систеil{1 органtзашТ дороiкнього рyху
6, попеоелжчвальнi знаки
,7

наки пD|оD}lте] ]l
8. забопоннi знаки ]1
9. наказовi знаки 1

10,-l 
1.-1т-

i-lJ.

1{

l
1

т

l

1

15 Дорожнс обладнанrrя та його характеристика l
Тема. Ре4,.lювання ньоZо !

значення сигна,тiв свlтло
20
-!,l,,)э
LL-

1

i
1

.j_,) Види i призначення попереджувальних сигна.]-Ilв l
24 Правила подач i попереджI,ъ€IJ,Iьних сигналlв l
25 Обов'язки водiiв перед початком рухy та змlнами напрямкy рух_ч
26

--
Небезпе.lнi наслiдки
-_визначення кlлькостl

ццдд_9з4]5у_руду
неоейкових тDанс

зý{lни нашрямк
opTн}tx засобiв

шення
гдляЕ

п l
с

l
;
I

28 Вимогlл до розташчвання транспортних засобiв на проiзнlй частинt 1

29 Швидкiсть р}ху. дрrстанцiя та iнтервал 1

з0 Обгiн i з\,стрlчний ро l'iзл 1

31 Загальнi пDавила виконання зчпt{нки l стоянки 1

32 1мiсця, де забороненi зупинка та стоянка.

а проiздч перехресть. де дiють свiтлофори з додатковиN,Iи секцiяА,tи
ПDавила проТздч перехресть. створених рlвнозначними дорогаfi,{и

1]



39. Пrавила пооiздч пеосхDесть" ствоDен}тх нерiвнозначними дсрогамн 1

40: Черговiсть проiздy, якщо головЕа дорога змiнюс напрямок на перехрестi 1

4| Випадки проiзду церехресть, коли водiй це ь{о]ще визItачити гýлоýýу дорогу 1

42. Ilidсv lMKo вO-ч заzшIьнююttпй u а о к 1

Тем* Проtзd пiшохilнtlх первоdiв, зупанок mл,анспорmfluх заеобiв зж{I]1ьно2о корасmуванtlя
mа зазлiзпuцнж пеоеtзliв

4з пооiзд пiшохiдних переходiв 1

4+. пеоеваги маDшDчтних транспоDтних засобiв 1

+J- рух чеоез за.лiзничнi пеоеiзди t
I

4б, дii водiя пiд час вимyýIеноi зrrпинt*r на переiздt l

47. ЛПР: ознайомленнrI з дйьша водiiв y коtlкретних умовах дорожнього руху 1

4Е. ЛПР: Розгляд типових доDожньо-тоанспортних ситуацiй
49. ЛПР: Виконаr*rя комплексних завдань з програмованого навчаJIьного

матерiаlгч
l

50. ЛIIР: Виконання комплексних завдань з шрограмованого навчальноrо
матепiаrгу

1

Телоь особлавi yJuoqu руху
51 рж по автомагiстралях i доDогах для автомобiлiв 1

52. рух ч житловiй зонi i пiшохiднiй зонi 1

53. plx гiрськими довогами 1 крчтими спчсками 1

54. Небезпечнi наслiдки порушеннr{ вимог правил руху у ж*lтловlй зOнl по
автомагiстралях i дорогах дJuI автомобiлiв, гiрськил,шt дорогами i кругими
спчсками

1

55. кооистчваrrrrя зовнiшнtми свlтловими поиладами i
56. Небезпечнi наолiдки порушення правил користування зовнirшrlми свlтловимЕ

ппилалами
1

57. Pvx тоанспоDтних засобiв v колонах 1

58. Бчксирчвання трансгIортних засобiв 1

59. навчальна iзда
60. п i d сч лt ко в о -v з ttz tutb ню ю чuй v р о к l

тем* Перевезенtж пlоdей mл вопmаасiв
А1 норлиатttвнi виrлоги щсдо кiлькостi перевезеннJl людей l
62. обов'язки водiя пеDед початком р\хy
бз. додатковi поавила до перевезення дiтей 1

64. Правила HaBa}ITarKеrrH;I. розмlщенЕя та закрirrленнll ванта)ку i
65, Випадки. якi вимагають погодження з ДАl щодо перевезення BaHTaжlB 1

66. небезпечнi наслiдки порyшеннrl правил перевезення вантакy 1

темь Вuлtоzu dо mвнiчноzо сmанч mл облаёнання mр{rrrспорmftuх засобiв
ь,/, загагrьнi вимOги до технiчного стану транспортних засобiв. 1

б8 вимоги до техн ttного cTaнv гiuьмовоl системи 1

ь9. вимоги до техн чного cTatTy DYльового керуванýя 1

7о. Вимоги до тохн t{ного ста}rу зовнlшIнlх свlтловI,tх приладtв, КОЛlС 1 ШIИН 1

/l вимоги до техн tпIого стаЕу двигуна. 1ншIих елементlв констрYк{11 1

72. Несправностi. при яких подальший рлж траЕспортнкх засобiв заборонено, 1

тqпа Ho*tepHi mл розпiзнавалtьцi знilка- Попеоеlжувмtьнi засоба, познацення
73. Ресстрацiя (перереестрацЬ) трансЕортних засобiв i причепiв у

державтоiнспекцiт
1

74. Вимоги lцодо обладнання транспортних засобiв номерними зЕаками 1

75. вимоги шодс обладнання тr}анспортних засоб i в розпi знаваJтьними знаками 1

76. Вимоги до стану номерних i розпiзнавальних знакlв.
П i d су trt ко в о -у з {I2 ал ь лtю ю цuй v р о к

77. ЛIIР : Розгляд типових дорожньо-ц)аЕспортних ситуацiй 1

78 ЛПР: Вrжонання комплексних завдань з fiрограмного ЕавчаJьного матерlапу 1

79. лпр : Розгляд типових дорожньо-транспортних ситчацiй 1

я(} ДДР: Виконанн.я комплексних завдань з програмЕог+ ЕавчаJIьногФ MaTepianry 1i

81 лпр : Розгляд типових доOOхtньо-тоанспоотних ситчацrй 1

6,2. ЛПР: Виконання комплексних завдань з програh{ного навчаIъного матеsiагrу 1

8з. ЛДР: Розгляд типовpD( дорожньо-транспортних ситуацiй 1

84, ЛПР: Виконання комплексних завдаЕь з програмного навчаJьного MaTgpiaJry l
85. ЛIIР : Розгляд типових дорожньо-транспортцих ситуацlй l
86. ЛПР: Виконання комплексних завдань з програмного навчыIьного матерiаrrч 1

87. ЛПР : Розгляд типових дооожньо-fi]анспоDтних ситчацiй 1

88. ЛIIР: Вrлсонання комfiлексних завдань з прогр&много навчального матерiапч



89, ЛПР : Розгляд типових дорожньо-транспортних оитyацiй 1

90_ ЛIIР: Виконання комплексних завдань з програмного навчального MaTeplalý/ 1

91 дпр : Розгляд типовцх дорожцьо-транспортних ситr/ацiй 1

92. ЛПР: Виконаrrття комплексних завдань з програмного IlавчаJь}rого матерlа-цу l
9з_ лп Р : Розгляд типових дорожньо-транспOртних ситуацiй 1

q4, ЛПР: Виконання комплексних завдаýь з програмного навчаJlьного матерiаrrу
95. ЛПР : Розгляд типовI,D( дорожньо-транспортних ситуацiй 1

96. лпр: Виконання комплексних завдань з flоограмного навчаJIьного матерiапry 1

n?-rl. ЛIl F : Розгляд типових дol]ожньо-тра}iспортних ситуацiй l
t

98. ЛПР: Виконання комIllrексних завдань з Ерограмного навчаJIьного матерiапy 1

99 ЛIIР : Розгляд типовI,D( дорожньо-транспортних ситуацtй l
100. ЛIIР: Виконанлrя комплексних завдань з програмног0 навчаJьного матерiаrry,

П id сv лtко в о -v з м tLп ь н ю ю цuй v о о к



Контрольнi rrрrгання з предмета
кПравила дOрожнього р}лху)i

Професiя - кВодiй автотраЕспортних засобiв> КатегорiТ <<С>

Квалiфiкачiя: кВодiй автотранспортних заообiв> Катег,орii кС>

1.Якi документи II0винеý мати при собi водiй будь-якого механiчного ТЗ?
2.Якi документи повинен мати при ообi водiй маршружого ТЗ?
1 ft-,: -л---,J.llr\r лUr\умЕиrи rroBиEieн IviflTи fipii собi водiЙ, що ксрус великФваговим, всликогабаритниfoI ТЗ, абО

ТЗ, rцо здiйсr*ое перевезеннJ{ небезпечr*лх вантажiв?
4.Якi документи повинен м&ти при собi водiй ТЗ, на якому встанOвленi проблисковi ьлаячки або
спецiальнi звуковi сигнальнi пристроi?
5.За яких умOв власник ТЗ мохсs передавати KepyBaнHrt ним iншiй особi?
z -л --,--. 

Tn --л_-__ - л_j-ч Tn -_ __л лллЕ:<\о.5а якi,iх ynioB власij-ик i J може fiередавати свiи t J у користуван}tя iншlи ocooi a

7.Що зобов'язаний виконати водiй для забезгtеченЕя безпеки дорOжнього руху перед виiздом?
8,Що означас "перевiрити i забезпечлrм технiчно справний стан i кOмплектЕiстъ транспортного
засобу"?
9.Що зобов'язаний виконрати водiй д.шя забезпечення безпеки дорOжньOго руху пiд чао prxy ТЗ?
1^ fl-,--,- ---користаi{iiя засобiв пасивноi безпеки повиннi дотримуъатись всдii пiд час руху наJ v../tкил itpaЁиjl tJиl

автомобiлях?
11_.Яких правил викOристаrrня засобiв паоивноi безлеки повиннi дотримуватисъ водii пiд час руху на
мотоциклах та мопедах?
12.Що пOвинен виконати водiй на вимогу прачiвника мiлiцii?
1? т)л-;т л.-.,.. ,гD : .о cL-T,q, .лlij-,Е ,.л 

-_-,л-j4 -. Fлл-^,",,.)l J.ijoдl,i яких i J i эа яких умов мо)йryть не пристiOатися ременями оезiiеки.
l4.KoMy пOвинен Еадавати водiй свiй ТЗ та дJuI яких цiлей?
15.чи завжди Г{ffр заборOняють водiям користуватись засобами зв'язку пiд час руду ?
1 6. Пояснити значення TepMi ну (дорожньо-транспортна пригодil).
17.Якi мають бути дii водiя, причетного ло,ЩТП, в разi, якщо немOжливо вiдправити потерпiлого до
lri кlлваль но го заюi аду ?

18.Якi мають бути дii водiя, причетного до ДТП, гriсля виконан}ш Bcix першочерговю( заходiв та
в iдправки потерпiлих до лiкр а-lrьного заклалу ?

19.В якому випадку та за виконанtш якIiD( умов пiсля ско€нЕя ДТП, водii ТЗ,,жi причетнi до ДТП,
можуть прибути до найбrrижчого поста ýАl лля оформлення вiдповiдних матерiалiв?
"tл d--j лллr-- -_j ---л ппп t л- -_--л_: лЕл- ---.-qZ\-r../1Kt UUt Uи, Jl rлfiU llлr tsбаiкаru t ьUя (( t pgt 1ми UЁUUitлдк)) j

21,Заяких умов водii, пiс;rя скосння ДТП, можуть не повiдомJuIж про Hei органи чи пiдроздiли

дАi?
22.Якi права мае власник ТЗ?
23.Перелiчити, якi права мае власник ТЗ?
1, o-,j -_-л _л-j_ч оZ+.лhl IlpdEa MaL вUлlи ]

25.Якi права мае водiй стOсовно посадовоi особи, яка здiйснюс нffляд за дорФкнiм рром?
26.Якi ТЗ вiдносяться до оперативних?
27"З якою метою на ТЗ розмiщують та вмикають прсблисковi маячки ораIDкевOго кольору?
28.Що дозвоJuIсться водЬм ТЗ дорожньо-експлуатацiйяоi служби пiд час виконання робiт на дорозi
*л лл ---_: --- -л_--оta Ja яi(Ul умUЕиa
29.Пояснити змiст TepMiHy "fiiшохiд".
30. Охарактеризувати TepMiH кпiшохiдний перехiд>.
З 1.Пояснити TepMiH кпiшохiдна дорiжка>l.
З2,Ще повиннi рритись пiшоходи згiдяо ПДР?
ЗЗ.В якrci виfiадках i як мають рухатись пirпоходи по вслбсrdпgдЁих дорiжках?
З4.За якоi умови i як мають рухатиоь цiшоходи по узбiччю?
35.ffe i як ьтають рухатись пiшоходи за вiдс}тностi TporyapiB, велосипедних дорiжок та узбiччя?
З6.Де i як мають рухатись пiшоходи за h,{ежами населених пунктiв?



З7,Якi вимоги до пiшохOдiв, якi рухаютъся проiзною частиною чи узбiччям у темну пору доби або в
умOвах недостатнъоi видимостi?
З8.Пояснити fiравила pyi(y оргаfiiзованих гр1тj людсй по дорозi.
39.Де повиннi переходити проiзну частину пiшоходи?
40.,Ще, як i за якоi умови можна переходити проiзну частину, якщо в зонi види-мостi вiдсутяi
пiшохiднi переходи та перхрестя?
41.Чим мають керуватись пiшоходи в мiсцях, де р}х регулrоеться?
42,Поясяпти дii пiшоходiв, якi яс закiн.iили перехiд проiзноi {астинi{ в мiсilя:i, дс py:i рсгу-люеться.
4З"Якi мають бути дii пiшохода персд виходом на rrроiзну частину iз-за ТЗ, tцо зупиниtмсяабо
стоять?
44.Де пiшоходи повиннi чекати ТЗ?
45.Якi вимоги до пiшоходiв, якi чекають TpaMBalI на трамвайних з)mинках, не обладнаних
посадковип,rи майдан-.iикаtп{и?

46.Якi права мас flасажир, користуючись ТЗ ?
47. Пояснити TepMiH (велосипед)).

48.Пояснити TepMiH (веJ-Iосипедна дорiяка>.
49,З якого BiKy дозвоJuIсться волосипедистам рукатися по лорозi?
50.Як пОВинеfi бути облалаав:вй велосиfiед, Е{а яко&i}-мас fiраво iздитп велссипедист?
51.Який пOрядок руху кOлоrи велосипедистiв?
52.Якt вантажi мас право перевозити велосипедист?
5З.Що Зобов'язаний зробити велосипедист, якщо велOсипедна лорiжка перетинае дорсгу поза
перехрестям?
5 4. Кошл вело сипедис,ry* заб оро Еr{сться кер}ъ aтii велосипед о м ?
55,Ще заборонено рухатися велосипедистам?
56.Якi заборони стосуються велосиýедистiв пiд чао руху?
57.Кого дозвоJuIеться перевозити на веJIосиЕедi i за яюах уляов?
58.З якОго BiKy дозвоJuIеться керрати гужовим транспOртOм та перýганjIти тварин fiо дорозi?
59.Як повинаi бути абладнанi гужовiй вiз або сани у свiтлу та T€i{fiiy пору лоби?
60.В якомУ випадку водiй воза (оаней) tтовинен вести тварину за Еуздечку чи повiд?
бl.За яких умов мояtна перевозити rподей ryжовим транспортом?
62.Як1 умови потрiбно забезпечити дJuI перегону стада тварин?
63.IЩо забороняеться особам, що керують грковим транспортом?
64.IiJo забороiлястъся погоFiичам тварин?
б 5. Назвати опособи реryлювання дорожнъого руху.
66.Назвати види дорожнiх знакiв,
б7.ОхаРактеризувати тимчасовi дорожнi знаки (де розмiщlтоться, ix колiр та ix переваги).
68.Яким вимогам мають вiдповiдати лорожнi знаки?
69.Якi виiуiоги до встановлсЕiнrl дорожнiх знакiв?
70.В яких мiсцях розмirцуються дорOжнi знаки?
71.Перед чим мають перевагу т,имчасовi лорожнi знаrсt?
72.Перед чим мають перевагу сигнали регуJIювальника?
73.Перел чим мають перsвагу сигнаJIи свiтлофорiв?
74.Назвати групи лорожнiх знакiв.
75,Про що iнформують водiiв попереджувальнi знаки?
'76.Яке призначеЕня мають знаки прiоритету?
77,Яка роль заборонЕих знакiв?
78.Яка роль наказових знакiв?
79.Яке призначсння iнформацiйно-вказiвних знакiв?
80.Про що iнформують водilв знаки cepBicy?
8i.Яка роль табличок д0 лорожнiх знакiв?
82.назвати види дорсжньоi розмiтки та як вона використовустьоя?
8З.Якиыr вимогам мае вiдповiдати дорожнrI розмiтка?



84.Якi вимоги до дорOжнъоi розмiтlм щодс Тi видимоотi?
8 5 . Охарактеризувати горизонтаJьну дорохGIю розмiтку.
о1 ,,\-_л-лл-_
ЕО. \lХаРаКТеРИЗ,vВаТи ВеРТиКаЛЬНУ ДОРОЖнЮ РОЗМiТКУ.
87.{ля чого застосовують дOрOжнс обладнання та пIо до ньOго входить?
88.Назвати види дорожнього обладнаrшя та для чого його застосовулоть?

89.flля чого Еризначенi свiтлофори?
90.Якого коJIьору бувають свiтловi сигнаJIи овiтлофорiв та як вони розмiщутотьоя?
91.Назвати Bci види свiтлофорiв.
92.Як розмiщуються кольори у свiтлофорiв з вертикальним та горизOнтальним розташранням
кольорiв?
9З.Про rцо iнформуе водiя зелений (основний) сигнал свiтлофора?
94.Про що iнформуе волiя зеяений миготливий сигнал свiтлофора?
95.Про iчо iнформус волiя жовтий сигЕал свiтлофора?
96.Про що iнформус водiя червоний, у тому числi миготливий, сигнал свiтлофора?
97.Про що iнформуе волiя жовтий миготJIивий сигнал свiтлофора?
98.Який пристрiй використовуеться лля iнформJъаrrня водiiв про час (у сокундах), що заJIишився до
кiнця горiння сигналу?
99.Про що iнфорrurус водiя зелsна стрi;пса у додатковiй сскrдii свiтлофора, уъiмкнсЁа раз8м з

основним зеленим сигналом?
100.Про що iнформус водiя зелена cTpi-irKa у дOдатковiй секцii свiтлофора, yBiMKHeýa разом з

основIIим }ковтим або червоним оигналом?
101,Про що iнформус водй вимкнений сигнаJ,I у додатковiй cerqli свiтлофора?
102.Пр,о що iнфорiчlу,rоть волiя чорнi KoHTypHi ст-рiллtи на riepBoнoMy i жовтому сигналах?
lO3.ffe встановлюються реверсивнi свiтлофори та якi значення мають ix слтнашr?
i04.Про ruo iнформують волiя вимкненi сигнали реверсивного свiтлофора, щс розташований над

реверсивною смугою?
105.про rло iнформус водiя жовтий сигнал у виглялi стрiлки, нахилеtlоi по дiагоналi вниз правору{ ,

-:---л--л л..:-*лдл*лоiit0 РОЗIуiiЩеНа ПОРЯД З OCTlOBHriM}i СИГНdft&МИ РеВеРСИtsНОГО СВiТЛОWОРаa

106,Пояснити значення сигналiв свiтлофор&, що регулюс рух TpaMBaiB.

107.Чим повиннi керуватись всдii TpaMBalB у pжi вимкненнrI чи HecпpaBHocTi трап,вайних
свiтлофорiв?
108.Якi види свiтлофорiв регулюють рух на залiзничному переiзлi?
109.Пояснити з}iачсfiня сигналiв свiтлофсра, що рýгутюс рух bia залiзтiичнопry переiзлi.
t 10.В яких випадках сигнали поворотiв та гальмувttн}ul подаютъся рlжою?
1I i,Поясrмтц в яких випадках пOдасться сигнал лiвою рукою, витягЕут,ою вбiк.
1 i2,Пояснити, в яких випадках пOдаеться сигнал правою рукою, витягнутою вбiк.
l 13.Гiояснити, в яких виrrадках подасться сигнал tIравою рукою, зiгнутою пiд шрямим кутом угору.
1 1 / плl t+.iiояснити, в яких виIтадках пода€ться сигттал лlвоlо рукою, зiгнутою iliд ilрямим KyTOfoI угору.
1 i5,B яких вигIадках сигЕал гальмування подаеться рукою i як саме?
1 16.На якiй вiдстанi вiд початку маневру необхiдно подавати сигнали пOказчи-ком повороту та

рукоrо?
1i7.Коли потрiбно приIмнrIти подачу сигналiв поворотiв показчиком поворOту та рукою?
1 1о тлл-__ ллЕл-лл..лл_ . -л_ллл_:*оl i б.КОЛ,}Т ЗаООРОНЯ€ТЬСЯ ГlОДаВаТИ СИГНаЛИ ilOBOPOTits :'

1i9.Якi попереджувальнi сигнаJIи можна застосовувати для приверта}lrrj{ уваги всдiя ТЗ, якого
сбганяють?
120.Якi вимоги ПДР щодо використаЕ}ill звукового сигналу у населе}лих пунктах?
121,Якавимога до корист}tsання дальнiм свiтлом фар?
l22.Перелiчити виfiадки, коли на механiчноruiу ТЗ, що р-рiаеться у свiтлу пору лоби мас бути
BBiMKHeHo ближне свiтло фар?
12З.Якi свiтдовi прилади мають бути BBiMKHeHi на механiчних ТЗ в умовах яедостатньоi видимостi?
|24.В яких випадках на ТЗ пiд час руху мае бутл BBiMKHeHa аварiйна свiтлова сигналiзацiя?
l25.B яких випадках на ТЗ, якi зупинилися? мас бути BBiMKHeHa аварiйна свiтлова сигналiзацiя?



126.В яких випадках разом з yBiMKHeHHrIM аварiйнOi свiтловоi сигналiзацii слiд встановити знак
аварiйноi зугмнки?
12'|.Наякiй вiдстанi вiд ТЗ, що зуfiинився, встаЕовл. знак аварiйноi зутинки?
l28.Яка вимога ПДР до водiiв, лсi рухаютьая за межами населених пунктiв стосовно свiтловlтх
приладiв?
129.Перелiчити вигIадки, Kojти ззаду на ТЗ, який не обладнаний аварiйною свiтловою сигналiзацiсю
або вона ЕесtIравна, мас бути встановлено знак аварiйноi зlтrинки?
130.Якi Еимоги до аliиготливOгý червоного свiтла, щ0 витIрсfuriнюс лiхтар, вста- новлений эамiсть
зЕака аварiйноТ зулинки?
1 З 1 . Пояснити значення TepMiHy (шедостатIrя видимiсть>>.

1З2.В чому мас перекOнатиоь водiй перед початком руху, перестрOюванням чи змiною наrrрямку

руху?
1ЗЗ.Якi вил,iOги до водiiв, ятсi виiлкджаютъ з прилеглоi територii та за?;*цжають у Hei?

134"Кому повинен дати дOроry вOдiй при перестроюваннi?
135.Пояснити дii водiiв, що ру)rаються по сумiжних см}тах в разi ix взаемного ЕсрестроюваннJI.
1Зб.Що повинен зробити водiй перед IIоворотом праворуч чи лiвор1.,l або розворотом?
137,Якi особливостi в'iзду на перехрестя, де органiзовано круговий рух?
138.Якrцо водiй викоiiус поворст лiворуч чи рсзворот поза i]ерсхрсстям, KoIгy,BiH псвинен дати
лорогу?
1З9.Якi випdоги ГiДР до водiiв, якi виконують поворот i виiжджають з перgхр€щеннrt проiзних
частин?
140.За яких умов водiй ма€ право здiйсrтювати поворот праворуч чи лiворуч не з крайнього
-j--л-j _л_л___л_----оЕlлriUЕlлнUJ U ltUJtUжýHtr)l j

i41.,Щля забезпечення безпеки дорожнього руху при поворотi не з крайього вiдповiдного
пOложеннlI, (за потреби), rцо мас зробити водiй?
i 42. Перелiчитп випадки, де заборонено розворот.
1 43.Пояснити використання смуги гальмуваннrI.
1 п n т.(л-л--
i ++. i i(]яснрiти викоtrjистаЁFirl сfol}ти рсзгOну.
145.Яка вимога мас викон}tsатись при pyci заднiм ходом?
146.Для забезпечення безпеки дорожнього руху при pyci заднiм ходом, (за потреби), що мае
зробити водiй?
147.Перелiчити випадки, де заборOнено рух заднiм ходом.
l ло Tl .оl+6.КОли ДОЗВОлЯСТЪýЯ РуХ ЗаДНiМ ХОДОfui На ДОРОaаХ З СДЕiОСТОРОririiМ P}?iOivI.
i49,KoMy надаеться перевага в pyci, якцо черговiсть проiзду не обумовлена цими Правилами, а

TpacKTopii pyJry ТЗ перетинаються?
150,Чим визЕача€тьоя кiлькiсть см}т на проiзнiй частинi для руху нерейкових ТЗ ?
151.fiе повиннi р}лхатись нерейковi ТЗ на дорогах> якi маrотъ i бiльше смуг длlI руху в одаому
-_л--_ _- 
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l52.За яких умов можливий виТзд на сIчtугу зустрiчного руху на дорогах з двостороннiм рухом, якi
мають по однiй смузi для р}ху в кожному напрямку?
153.В яких випадках можJIивий виiзд на смугу зустрiчного руху на дорогах з шocTopoHHiM рlжом,
якi мають по однiй смузi дJш руху в кожному напрямку?
154.Якrцо дорога з двостороннiпл рухоtпt мас двi i бiльше сifryти для p}x}f в одноfoiу наIiрямку, пiФ

можна ýказати про виiзд Еа смугу зустрiчного руху?
l55.B яких випадках дозволяеться виiЪд на крайню лiву смугу на дорогах, якi мають двi i бiльше
смуг дJIII руr(у в одному напрямку?
156.Якi iснують обмеження для руху вантажних автомобiлiв з дозв. ь4акс, масою понад 3,5т,
TpaKTopiB т& c&iv{ox. п,iашIин i механiзмiв на дсрогах, якi мають три i бiльiirс сhiryг для pyiiy в одному
наrrрямку?
157,В яких випадках дозвOJI;Iсться виiзд на крайлrю лiву сrvrугу на дOрогах, якi MaloTb три i бiльшс
смуг дjul руху в одному напрямку дJuI вантажних автомобiлiв з дозв. макс. масOю понад З,5т,
TpaKTopiB та самох. машин i механiзмiв?



158.fie мають рухатись ТЗ, швидкiсть якик з рiзних причин не перевищус 40 кмiгод?
159.В яких випадках дозволrIсться виТзд ТЗ, швидкiсть яких з рiзних приtIин не перевищуе 40

км/год з крайньог0 iIравого iiолсженЕiя на проiзнiйчастпнi?
1бO.Чи дозвоJшсться рух нерейкових ТЗ по трамвайних колйх попчтного Еапрямку та за яких умов?
lбi.Що сказано в ГШР стосовно виiзду нерейкових ТЗ на трамвайну колiю зустрiч-ного нагrрямку
та на роздiлювалъну смугу?
\62.Якi вилдоги до водiiв, якi рухаються flo дорогах, проiзна частина яких подiлена на смуги руху
_:-_j-- ла -_лл- -j*-_-_oJllHlЯMИ ЛUРUЖНt,Ul pUJM| 1КИ ]

153.При iнтенсивному pyci коли дозвOJIяеться змiнювати см}ту ррry?
164.Коли дозволlIють П!Р водiсвi, якlй здiйснив поворот на дорогу, щФ ма€ реверсивну смугу,
виiздrкати на цю смугу?
165.В яких випадках дозвоJIястьGя рух ТЗ п0 т?отуарах i пiшохiдних дорirкках?
i66.Де дозtsолено рlхатися iiа в9,1,тоýиfiедах, inлоfiеда}L гужовим возам та верiriiiикам?
1б7.Що таке безпечна rrтвидкiсть?

168.Якi фактори включа€ в себе доро}rc{я обстановка?
1б9.Що таке дорожнi умови?
170.Що повинен враховувати водiй пiд час вибору безпечноi швидкостi руху?
171.Якою мас бути швидкiсть р}Diу ТЗ у тсмну liору доби та в умовах нсдостатньсi видимостi?
t72.Якi мають бути дii водiя у разi виникненнrI небезпеки дJи руху або перешкоди?
173.З якою швидкiстю, згiдн0 ПДР" мае р}хамся водiй у населеЕих пунктах? у хмтловiй та
пiшохiднiй зонах?
Т'l4,Якi обмеження lттвидкостi руху iснують, згiдно ПДР, для Bcix ТЗ пiд чао буксирування?
175.З якою швидкiстю дOзвоJrrI€ться рух j-IегкOвих , ваЕiтажt{их автомобiлiв та мiкрсавтобусiв на

рiзних категорЬх дорiг?
176.Що заборонясться водiсвi стосовно lпвидкiсного режиму?
|77.За яких умов дозволена швидкiсть р}ху може бути збiльшена шляхсм встаЁOвлеЕ}Iя

вiдповiдних дорожнiх знакiв та з ким це ма€ логоджуватись?
178.в яких випадках водiй не може бути притягнут:ъйдо вiдповiдальностi згiдно iз законодавством
за rrеровищеннrl встановлених обмежень швидкостi руху?
179.Перелiчити ТЗ, для яких 60 кмlгод * € дозволена максималъЕа швидкiстъ.
180.Перелiчити ТЗ, для яких 80 км/год * с дозволена максималъ}rа ттrвидкiсть.

181.Перелiчити ТЗ, для яких 70 кiлdгод та 90 кйгод - € дозволена максимIIJIъна швидкiсть.
182.Що такс безпечна дистанцiя?
1 8З.Що називають безпечпим iнтервалом?
184,II]о повинен враховувати водiй, вибираточи безпе.тяi iнтервал та дистанцiю?
185.Якi особrивостl дотриманЕrI дистаIщii для ТЗ, швидкiсть руху якt[х не перев}iIцус 40 кЙгод?
186.В яких випадках водiю тихохiдного ТЗ не потрiбно дотримуватись збiльшеноi дистанцii до ТЗ,
rцо рухасться попереду?
187.Що повинн0 дотримратись водiсм пiд час обгону, випередже!{ня чи зустрiчного роз'iзлу?
] 88.Якi вимоги ГIflР стосуються утрудне}iого зустрiчного роз'iзду?
l89.Якi особливоотi ззrстрiчного роз'iзду на крутих пiдйомах та крутих спусках?
1 90.IЩо називаеться обгоном?
191.Де заборонено обгiн?
1 92,Що називасться випередженням?
19З.В чому мас переконатись водiй пер€д початком обгону?
194.Якi вимоги ГЦР до водiя, що обганялоть?
195.Зробити перелiк випадкiв, де обгiн заборонено.
19б.Чи можна ставити ТЗ пiд кутом до проiзноi частини i як саме?
|97.Як потрiбно ставити ТЗ пiд кутом до шроiзноi частини бiля TpoTyapiB?
198,Як потрiбно ст&вити ТЗ пiд кутом до проiзноi частини на пiдйомах?
199.Якi оообливостi постановки ТЗ на стоянку за наявностi таб;rичок та - 5?



200.Якi особливоотi постановки ТЗ на зупинку чи стоянку на пiдйомах i сгrусках, якщо спооiб
пOстановки не регламентований заообами регулювання дорожнього руху?
201.Якi особливостi зlпиrжи ТЗ на трамвайних колiях?
2О2,В яких мiсцях стоянка заборонена?
203.Де дозволlIсться стоянка поза населеними пуяктами у теш{у пору доби та в умOва недостатньоi
видимостi?
204.Якi особливi вимоги до водiя, який залишас ТЗ на стоянку чи зупинку?
205.Коли заборонясться вiдчиняти лверi ТЗ?
206.Якi ТЗ називають маршрутними?
207.Про що iнформlтоть водiя знаки 8та ?
208.Якi вимоги до водiiв немаршрутних ТЗ на дорозi, яка ма€ смугу для руху маршрутних ТЗ?

2а9.якi вiдмiнностi щодо використання смуги для руху маршрутrlих Тз iншими, немаршрутними
ТЗ, у випадках, коли смуга вiддiлена суцiльною та переривчастою лiнiями дорожлiьоi розмiтlшi?
210,Кому надасться перевага в pyci поза перехрестями, якщо трамвайнi колii перетинаютъ смугу

руху нерейкових ТЗ?
211.Якi виIuоги до водiiв немаршрутних ТЗ, якшо в населеному rгунктi вони наближаються до
маршрутного ТЗ, який розпочинае рух вiд шозначеноi зупиrтки, розташованоt в заiзному KKapMaHi>?

2 i 2.Що назива€ться liсдостатнъою видимiстю?
213.Що таке механiчний ТЗ?
214 В яких вип&дках на ТЗ, rцо рухаються ма}оть бути BBiMKHcHi зовяiшнi свiтловi ýрилади?
2|5.Якi зовнiшяi свiтловi прилади мають бути BBiMKHeHi на рiзних категорЙх ТЗ?
216.На якiй вiдстанi i в яких випадках олiд перемикати даJIьнс свiтло на блиясrс?
2|7.Яr,а маЕоть бути дii всдiя, в разi погiршення вшимостi в напрямlry руху, виiuЕлЕаного свiтлом

фар зуотрiчних ТЗ?
2 1 8.Що таке заслiплення?
2|9.В яких мiсцях водii ТЗ моясуть перетинати залlзничнi колii?
220.Чим мас керувамсь водiй, пiд'iжджаючи до залiзничного п9реiзду?
22I.Якща на залiзничному перс?злi вiдrсритий шлагбаум, нс ввiмлiнена свiтлова та звукова

сигналiзацiя, в чому ще мас переко}rатись водiй перед виiздом на залiзrrичний переiзд?
222,Якi лоро;кнi знаки використсвуютъ для позначення залiзничних переiздiв?
22З.Де гIOвинен зупинити свiй ТЗ водiй для пропуску поiзда, що наближастъся?

224.В скiльки рядiв дOзвоJu{€ться руr( ТЗ через залiзr*лчний переiзл?
22З.В яких виiIадках заборонrlсться рух черсз залiзничний переiзд?
226.Яуллй сигнаJI чергового по перiзду забороняс рух через залiзничний персiзл?
227.Якi виý{оги ГШР стосовЕ0 руху черсз залiзrrичний переiзл сlгосполаръких, булiвельвих та irшr.

машиt{ i механiзмiв?
228.Якщо звiльнити вiд ТЗ залiзничний переiзл не вдаеться, що повинен робити водiй?
229.направивши людсй в обидва бошt вздов;к колiй, що зобсв'язаний робити сам водiй при
вимушенiй зупишri на залiзничному гrереiзлi?
2ЗO,Що € сигналом зупинки поIзда (локомотива)?
2З1 Що е ýигналом загальноi тривоги?
2З2.Заякоi умови дозвоJIяеться перегаIijIти стадо тварин через за-шiзничний переiзд?
23З.Якi вимоги ПýР стосовно fiсреведення поодиЁоiffiх тtsарин через залiзн*iчний переiзл?
234.Яку кiлькiсть пасажирiв дозвоju{еться перевозити в ТЗ?
235.Заяких умов дозволJiсться перевозити irасажирiв в ТЗ?
2З6.Що заборонясться водiям маршрутr*ж ТЗ пiд час перевезенЕrt паоажирiв?
237.Заяких умов дозвоJuIеться перевOзити органiзованi групи дiтей автобусом чи мiкроавтобусом?
238.Про iцо пстрiбЕо iIOfiередити дiтей та ix сутrроводжутоlмх fiри троведеннi iHcTpyKTa;K}* персд

здiйсненням перевезенr*я органiзованI,гх груп лiтей?
2З9.Що явJuIс собою знак <ýiти>> та на яких ТЗ i де BiH встановлюеться?
240.Скiльки пасажирiв моя(g перевозити9ь в кузовi вантаrкног0 автOмобiля?



241.Якi вимоги ПДР до вiйськовослужбовцiв cTpoKoBoi слу,жби при перевозеннi паса;кирiв у кузовi
ваЕтФкного автомобiля, обладнаного дJuI таких цiлей?
lr,t 1т] л--лЁ-,_-- *л-j-ч ,лr:-- _-_..j- - лг-л-------l+l.ща повинен зроOити водiи вантажного автомоOiля, що перевозить пасажир,в в ооладнаi{о}.,гу

кузовi перед поiздкою?
24З.Кали мOжна починати рух водiю ва}IтФюIого автомобiJu{, що перевозить пасахсарiв в
обладнаному для цього кузовi?
244.В якому випадку дозвоjulсться персвозити паса}кирiв у необладнаному длll перевезеншI
-л 

лл_-_--__j* -_-_л л*:оllauaл(}rprlj r(yJUбr j

245.Кого i коли заборонясться перевозити?
246.В яких ТЗ i де дозволяеться rтеровозити пасalкl{рiв поза кабiною автомобiля?
247,Що таке дозволена максима"чъна маса?
248.За якоi умови можна перевOзити BaHTaj.K стосовно його маси та розмiщеннl{ на кузовi?
1rс\ с-_: - --.лл- F-.- .Фl,+Y.ЛKi МаhfТЬ ОуТИ Дii ВОДiЯ ПеРеД ПOЧаТКОМ РУХУ fiРИ ПеРеВеЗеiiЁi ВаНТа]Ку i
250.Якi мають бути дii водiя шiд чао руху при перевезеннi вантажу?
251'.За яких }мOв дозвоJIясться перевозити вантаж?
252,За яких умов заборонясться перевозити вантаж?
253.Якi вантажi перевозити заборонястьоя?
1(/ т) --_л_- _л__jг--л _лл--л- _л__л-лл--*- л-оzэl+.б якрiх випадках потрiоно позначати вантаж, що перевозиться a

255.Пояснити, що явJuI€ собою розпiзнавальний знак <<негабаритний вантаж>?
25 6.Ще розмiпryеться розпiзнава.пьний знак (fi егабаритний вантаж>> ?

257.В яких виrrадках здiйснюють доро}кнi перевезеl*lя зантахdв за спецiаль}tими правилами?
258,Що мас бути BBiMKHeHo на ТЗ, якi перевозять великогабаритяi та великоваговi BaHTaxci?
.tсл т-тл -л----_-- ..jл--lJУ.i [ОЯСНИТИ РiЗНИЦЮ В ДUI}a ВОДiЯ, ЯКИИ fiеРеВОЗИТЬ В*t7аЪ'Ж, iЦО BacTyilac ýа М Та ЕИеТУТiае На М.

260,Що таке буксирування?
26 1 . Що означае TepMiH (експлуатацiя транспортт{ого составр>?
26LЯумми ТЗ можна здiйснювати буксирування?
263 .За якоi умови може здiйснюватись буксирування?
264.Чим мають керуватись водii, здiйсt*ою.*r запуск двигуна з бltссиру?
265.Скiльrg ТЗ можна буксирувати одночасно без погодженнrI з ДАI?
266.Ято,lмм способами мохс{а здiйсlтювати бlтtсирlъання?
267.Яка вiдстань мiж ТЗ IIовиIIна бути витримана при бlксируваннi на гнlrчкому та жорсткому
зчепленнi?
268.Як мас бути позначен9 гн},чке зчеплентiя?
2б9,Що повиннi узгодити водii механiчних ТЗ перед Еочатком буксирування?
270,Яким опособом та за якоТ умови мас здiйснюватись буксируванЕlI немеханiчного ТЗ?
27LДе дозволrIсться перевозити пасая{ирiв при буксируваrrнi на гнl.rкому та жсрсткOму зчепленнi?
272,Де дOзвOляеться перевозити гIасажирiв при буксируваннi способом часткового наванта}кення?
27 З .В яких випадках буксируванiffI заборонено?
27 4.Колът заборонясться буксирування?
275.Заяких умов дозвоJuIетъся експJý/атацiя транспортних cocTaBiB у складi автомобiля, (трактора
або iншого тлача) i причепа?
2'76.За яких умов дозволясться експлуатацiя транспортних cocTaBiB у складi автобуса i rrричепа?

^1П 
а-, , транспортнi засоби пiд час брссируванitя?L I ] .-^1\ tIUJttачак, lt

27 8. Яких осiб дозвоJIя€ться навчати водiнню транспортного засобу?
279,З якого BiKy MorKHa навчати водiiжю на: а)автомобiлi? б)мотоrrиклi та мопедi?
280.Якi документи повинна мати при собi оооба, rц0 навчасться водiнню?
28l.Що зобов'язана знати i виконlвати особа, яка навчаеться водiнню?
282.Як i]ознаqаються ТЗ, що рухаються в колонi?
283,Що являс собою розпiзнава-llьний знак (колона> та де BiH встановлюетъQяна ТЗ?
284.В якому випадку на ТЗ колони може не встановлюватись допiзнавальний знак кколонар?
285.ýе i як повиннi рlхатись ТЗ колони, якi: а) не с}дiроводжуються оперативними ТЗ? б)
супровOджуються 0перативними ТЗ?



286.З якою rrтRидкiстю та дистанцiсю маютъ прав0 рухатись ТЗ колони?
287.Яка особливiсть руху ТЗ колони , яка не суIIроводжуеться оперативними ТЗ, стосовЕо

розмirцення кiлькостi ТЗ, rцо ру-}сaються в колонi?
288.Як fiозначають ТЗ колони шiд час iх зупинки?
289.Якl вимоги до водiiв ТЗ, rцо нs е у]асниками руху в колонi?
290.Що таке житлова зона?
291.Що таке проТзна частина?
292.Ще мають правФ рухатись пiпrоходи у житлсвiй i пiiпохiдвiй зонах?
29З Хто ма€ перевагу в rкитловiй i пiшохiднiй зонах м яка вимога до пiшоходiв стосовно руху ТЗ?
294.Що заборOняеться у житловiй зонi?
295.Яким ваЕтаэкним автомобiлям, тракторам, самохiдним машIинам i механiзмам дозволястьоя

рухатись у житловiй зонi?
296"Якям ТЗ дозволяеться в'iзд у пiшохiдну зону?
297.З якOю максимадьнOю швидкiстю дозвопяеться рух у житловiй i пiшохiднiй зонах?
298.Яка вимога до водй, яклй виТяс,цжас iз жлrтловоi чи пiшохiдноr зони?
299.Що таке автOмагiстраль?
300.Яка вимOга до водiя, яtслй виТяцжае Еа автомагiстраль Itи дорогу дJI;I автомобiлiв?
З0 i .ff е дOзволясться переходити проiзну- частriну на автомагiстрал*i?
302.!е дOзвоJu{еться переходити проiзrry частину на дорогах дJIJI автомобiлiв?
303.Що повинен зробити водiй ТЗ в разi вимушеноi зугпп*си на проiзнiй частикi автомагiстралi чи
дороги длrI автомобiлiв?
304,З якою швидкiстю дозволlI€ться рух на автомагiстралях та Еа дорогах дJuI автомобiлiв?
З05.Кому забороня€ться рух по автомагiстралях та дсрогах для автомобiлiв?
306.Яких дiлянок лорiг стосуються вимоги розлiлry 8?
307.Водiй якого ТЗ повицен да]ги дороry при утрудненOму зустрiчвому роз'iздi на гiрських
лорогах?
З08.Якi лорожнi знаки позначають KpyTi пiдйоми та сгý/ски, де вони встановлюються?
,]rrn ct-_.-_ _ о _л --:л " ..,JUУ,ЛКИМИ ЗНаКаМИ fiОЗНаЧаhfТЬСЯ ДiЛЯifi{:i.i ДОРiГ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ Р. 6, Та МiеЦе ix ВСТаНОВЛеНiiЯ /

310.Що повилшi мати при собi водii ТЗ, громадяни Украiни, rцо виiжджають на своiх ТЗ за кордон?
311.Якi вимоги до ресстрацiйrтlтх документiв на ТЗ та до посвiдчення водiя у виIIадку, коли водiй
механiчного ТЗ виiжджас на авосму ТЗ за корлон?
З|2,Якi вимоги до ресстрацiйного номерного знака на ТЗ, який виiжджае за корлон?
ЗiЗ.Що являс собою розпiзнавальний автомобiьний знак YKpairM?
314.Чи завжди ТЗ iншоi краiЪи, що персбувае в мiхслародному pyoi на територi? Украfни повинен
бути тимчасов0 зареестрованим в ДАI?
З15.На якi ТЗ, що перебувають в мiжнародrому pyci на територii Украiни, вимога про тимчасову

ресстрацiю в ДАI не шоширюсться?



KpHTepff оцiнювання навчальних досягfiепь учпiв

з fiредмета <<ýравirла дfiрФ}кнього руху}

PbHi
н:}вчаJьн}ж

дOсягflень

БаJfi{
Крп..еф оцir*оваi*ж навчаIьн[о( досягнень

[, Початковlй
1

Уче.rъ (сrryr.ач) з доЕOмогою виIgвдача вцтворIоr }ia prB}li рtозlвзлшжя окр*]r{1 елеме.}fiIа

навч,lJьною матерiапу, пов'8аного з првидами та безпокою доржЕього pyiT. ýд час вiшrовiдi
прштYсIGlsтъся ý\fгг€вIФ( Iюмилок

2
Учgъ (слухач) безсиgгетлшrо, неповно вiдгворlос окЁм1
rtов'язаного з цравиJЕlми та безпскою дорхсъого руху.
пракiиllн}ж зrtвдrtнь пDиrrYсIФсться qruтевIФ( помиJIак

фргмеlптl }lilBIraJIыroK} матерlалу,
Пй час вiдrовiдi та при Bl*coнaнi

J

IL Сережtiй

4
Учелъ (сяухач) володrс матерiалом в неповному обсязi, бсз рзуьяlr*tя вцтворrо€ навчаrьншi
матерlаJ1 пов'язаtfiй з правипами та безпекою доржньок, р5rху. Може 1filgtкOво обгрукryвати i
проаrи"iriзуватисвою вцгIов1&. З поwrrпашшr да€ виз}вчен}ý[OснOвнIф(понятъ

5
Учеrть (слухач) рзуе{1€ ссновr*й навчаrшп*i матерiал, здат*й дати визначсЕня пояr{тъ пpaBtтl

дOржнього руху. Моясе частково обгруrrгувати i проаrвлiзувати свсю вiшlовЬ.
Ст*g<аrrъсязi зrи,rrшддr трудющами пй sас аrrа"triзу та порiжrпжя

6

Учеrъ (слухач) бездостатъогорзумir*rявiirгворrое основr*йяавча.rы*а? матерiа-lц пов'язаrпаti з

IтразиJими та безпекою дорхG{ього ррry. З окремими помиJIIйil{а дас вI,rз}йченнJI шHoBHIfr
понJгIъ. Може чrlgгково аналiзувати rив.а-гшшй матерiал, порiвл*свата i робчrr, висновкЕ.
Корисгусъся оцремIд\д-{ вIцами Ьrгрукгr,вньтеюiологiчrоi доIryменгацiТ
Пй час вiдlовiдi глэlттускаетъся помилок ясi .аспсово може виIIравЕм.

rтт п_ л__--j_ч-lr1. лUUIа1нм

,7

Учеrъ (слухач) самостiЁшо з рзум}fiяil,I вiкгворос с)ýь Фноsн}ж rr0ложень шlвчlJьного
матерiа-шу, шов'8а}tою з правилаляr та безпекою дор)tGъого руrý/. Йоlt вiдrовць в lллому
пFв}IJьна але йсп.{гь нетоцtост стосовно закOнодавствапро автомобiJы{й тFнсЕорг, пFвиJIа
доржнього pyqy, тосriчту експлуатацiю аввтрнспорпrrлt засобЬ.

ffae вr.*rачеrrrя ocHoBHlж поlfiIть, аншriзуq порЬ*оq робrть BисHоBKI,I, його вiдтовЬ в цлому
правиJъrи аJIе йстлrь Hgю.*rocTi тчl недоgtаЕ{ьо обryуrюва:tа.
Пiд час вlлrовцi при пусIФстъся несyrгI€вIlD( помппоц ясi частково виправJrrIс,

8

знruшя1"*rя (слухача) сдостtтýьо гlовними, вй вьно заетосовуевrавrеrяй матерiал в пркгичнiй
дяlьностi, вйс аrилiзувати i робrг" висновки.
Зrае особrпвочгi будови T€t кер}ъа}ý{я авт{пранспорIними заообашrr; орiсirryсгься у мсжil[rвIа{
приtIlfiIах доро}Ifrъо-тpанспорIн}il( Ер{,од; правипа налаt*lя першоi допомоги потерпi.тпм пiд час

дор}кньо-трансIюрfi{ф( пригод; основи цравовлD( основ i вi:цrовiда-гьноgгi з€l порушеfiня првил
,.л**;л'- ..лт,,-.л_,,

лUр\r/NfrьUl U р},\_у " 
r<rБл(rппа ftl.r tЕPlrtJt".t).гrur rrrýUлPL

,Щас визrrачення ocHoBHpD( поt{rlть" аrилiзуе, порЬжос, роблrь висЕrовк*{, його вiдповЬ в цлому
правиjIь}а aJIe йстть нgго.*rостi т;r доgfатньo обгруlтrовшra

9

Учеrъ (слухач) володс основним riавчаьним MaTepiaлloM.

Зтас законодавсгво УкраlЦ*r пр автомобiJш{й ryнспорr i доржстй руý ýрB}IJta дор)юrього
na,*I, ъrлvm-i *r-,
уJлJ, rrruJruu'r rl,,{r J*fl{ доржню*трнсЕортFrIФ{ прш"од та gнс*ý спасоби ix гя*lтерлке**ж;

харкгер вIIJIиву прирдilФ( умов (лощ, Tyмa}r, охеледщя та iлше} на безп*ку руху; правиJи
нада}*{я першоi допомоги псrгер,пi.шmr пiд час дOр}кньо-тFЕ$]орft{Iо( пригёд; ocHoBHi првавi
основи i вiщrовiдаrьнiсть за порушеню{ правшIдорх{нього руху,
Його вlлrовr,щ в цiлому првитьн4 достатr*о обгрyt{говаllа CaMocTifulo викориýювуе теорепаtшli

знtr{t{я rriд час вlарitпенкя пракгеrтих и&дань з водi:*lя з незначною дрпомогою RшсlIадача Даý
визначенюI основнIж понrIть, шrа,тiзус, порЬ*ое, робrгь висновки, йоm Biд:oBi'Щ в цiлоr*гу
пtЕ}виJIьF{r} та дOсrатньо обгрчкговата.

IY.Високий
l0 Учеrъ {ап5+<аф володiс узагаJIьне}tr{пФ{ сисreм}rими знаннrlми нrlвtxlJьного метерIщу в пOвнов.{у

обсязi та здатен ix ефкrrавно використов}ъати &IIJI вико}иннrI Bcix перлбач9нlж навчlJьною
прогщмою пию}rшD( завдань,



Зrас законодавсгво Улсрайи пр автомобЬшй трЕспорr i дорхсrЙ p1лq гtpаBr4lta доржrrьOго

руху; мохtlпвi при.пfi*,r доржньо-транспорIтilФ( пригод та спосфи rx поперджел*iя , харакrер

впtr{ву Iтрирд}flD( умов (дощ ryмац ожеледIIIIJI та iнше) на безпеrgл р}ху; пFвлtлв ЕадаЕя першоi

дOпомоги потерrri.lшпл пlд час дорожньо-транспорffi!оi прлтгод, ггрвовi ocrroвIi i Bi.щroBйarbHigb

за пOр}шен}ilI пFв]цI дор}кньоIю руху, пр{lЕип еlсппуатачii трнспоржоm засобу, завданFt I

MaTepiabHoi шкод{ та шкод4 навкOлшпньому середовIflцу Рiшас задачi rи ocHoвi

шлалiзу 1мов виробничоi сr,rryащi. Вi,шrовiдь слухаtи повна, цравлrrьн4 логi.пта" мigгrгь аrrалiз i
системапвацiю. ВЬ Bgнtнoвлroc приш**ло-наслiдtовi ffi зв'язю1, робнь
аuгчментованi висновки.

11

Учень (слухач) володiе узагаJIьЕеними системнllми знаннrIми IrавчаJIьного матерiагу в
пOвному обсязi, Законодавство Украiни про автомобiяьний транспорт i дорожнiй рух;
правила дорожнього руху; мо;кrrивi причиrrи дорожньо-транýпортних пригод та способи
ix поперелжеF{н.ч; характер вгIýивir природЕих ум*в {лощ? Tyý,laн, 0желедg{ця та irmle) яа
безпеку руху; правила надання першоi д0II0моги потерпiлим пiд час дOрOя{ньо-
траIiспортних притод; правовi основи i вiдповiда,тьнiсть за порушення правил

дорожнього руху, правил експлуатацii транспортЕого засобу, завдан}ш матерiальноi
шкоди та шкOди навкOJIишньому середовищу;
Мае пiзнаваьний iHTepec до обраноi професii. Вiдповi"щь сJr]Dпча повнаэ IIравильна,

логiчна, мiстить аналiз i систематизацiю, узагальненнlI навчалъного матсрiаlry.
Самоотiйно рiшас практичнi задачi на ocHoBi ана-lяiзу умов виробничоI ситуацii i

допомагае в ix вирiшеннi рiвним по квалiфiкацii,

|2

Учень (сл5.хач) володiс IIовними, системними знанIuIми навчаJIьного матерlалу в
повному обсязi.
Знас законодавство Украiни про автомобiлъний транспорт i дорохсriй рух; правила

дорожнього руху; можливi rrричш{и дорожньо-транспортних пригод та способи iх
попередженюI, характер вI]ливу природFш.D( упяов (лощ, тумаý, ожеýедиця та iнше) на
безпеку руху; правила Еадання першоТ допомоги вотерпiлим пiд час дорожньо*
транспортних приIод; правовi основи i вiдповiдальнiсть за порушення ilравил
дорожнъого руху, rrравил sксплуатацii транспартного засобу, завданЕýl матерiальноi
шкOди та шIкоди навколишнъому середовищу;
Виявляе пiзнава"lьний iHTepec до обраяOi професii, HoBoi TexHitcl. Корисryеться рiзними
джерелами iнформацii, самостiйно використовус довiдкову лiтераryру як засоби
пiдвиrцення ефективностi дiяльностi i професiйного самOрозвитку.
Самостiйно рiшае практичнi задачi на ocHoBi аналiзу умов виробничgi стаrцартноi та
нестандартrоi сиryаrii i допомагас в ix вирiшеlшi рiвним по квалiфiкацii.
Навчас рiвних за кзалiфiкацiсю спецiа.чъним знаннltм та умiнням, якi необхiднi для
виконанЕ{5{ виробничого процесу.



Рекомендована лiтераryра з предмета <<Правпле дорOжЕього руху>>

1. Гусаров С.М. та iH.. Купьтура водirтпя.- Одеса: Видавшлцтво ВМВ, 2003

2. Закон Украiни кПро дорожнiй рух>>

3. Зжон YKpailml <<ГIро автомобiльнlй транспортD

4, Постанова Кабiнету MiHicTpiB YKpailпa NsЗ40- l993 год.

5. Правила дорOжнього руху Украiни.

6. АдмiнiстратишнrдlкодексУкрашr.

7. КриплiналlьrшrйкодексУкраIl*t.

8. Господарськrй кодекс YKpairrlr.

9. Вшiодеtъ О.М. Культура та етика водiя.-КиiЪ: педагогiчна преса2008

10. Баrцрiвсъкий M.I. ПравwIата безгrека дорожБого руху.- bBiB: CBiT,2004

1 1. JIях М.А. Основи KepyBaHHrI автомобiлем та безпека дорожнього руху, 2011
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Типова програма з предмета
<<Охорона працi та IIавколишнього середозищаD.

Тема 1.IIpaBoBi та органiзацiйнi осIIови охt}ронн пр*чi.
Змiст понltття "Охорона працi", соцiаьно-економiщlс зllачеяЕя охсрони праru.
Закон Украiни кПро охороЕу працi>, Кодекс законlв YKpaiюl гtрс працю, Закон

Украiни кПро охорону здоров'я населеннl{>>, Закон Украiни кПро пожсжну безпеку>,
законодавство про охорону природи i навколцшнъого середовища,

OoHoBHi завдання системи стаядаргiв безпеша працi: зни}кен}*Е i усунення
небезпечних та шкiдJIивих виробrпт.*оr фалсгорiв, ствOреýЕя ефектIвних засабiв захисту
працюючих. Га"тryзевi стандарти,

Вiдповiдальнiсть за порушек{r{ законодавства про прцю, цравI,Lп та iнструкчiй з

охорOни прачi.
Iнструктування з безпеки прачi.
Апкоголiзм i безпека працi.
OcHoBHi причиЕII травматизr"гу i rгрофесiйних захворювань на виробництвi.
розслiдраrтня та облiк нсщасних випадкiв tta виробништвi, професiйних

захворюваrrь i професiйних отруень,
Тема 2. IIравила охорони прачi у галузi трансIrортнога госilодаретва.
Зага;rьнi питаншI безпеки Ераф.
Перелiк робiт з пiдвищеною небезпекою прЕ обстryтовува*li й ексгrгryатацii

автотраЕспортних засобiв
Вимоги безпеки працi при обслцговраннi й експлуатацii автотранспOрту, при

використаннi при цьому механiзмiв, обладнаннJ{ та устаткуваннr{.
Правила безпечного веденЕя робiт, протипожежноi безяекя та caяiTapii пiд час

технiчного обсrгуговування автотранспортного засобу та роботи на яiнii.
Зони небезпеки при eкcllifyaTaцiT та обслуговувалжi автот?а}iспФртнЕх засобiв,

механiзмiв та ycTaTKyBaHHrL Свiтлова i звукова сигналiзацiя, Г{опердкувальнi напис.
Сигнальнi фарбуъанлrя. Знаки безпеlrя.

Небезпечнiсть та шкiд.lмвiсть речоБия i матерiалiв, tцо викOриýтовуються в
aвToTpaнcпopTi. Засоби iндивiдуаJьЕого захисту вiд кебезпсч}лих i шlкiдrпавlас внробничl*t
факторiв: спецомг, спецвзуття, пристос)rвання, оснilцення, спецiнструменти.

Обов'язковий комплект необхiдних заrтчастин, $ристос}ъагъ, iHcTpyMeHTiB, речовин
i матерiачiв, необхiдних дJlrI безвечноi екýЕдуатацii автстранспsртяl,хх з*с*бiв.

Вимоги охорони прачi у навчально-виробrrичлхх примiшеннях навчtlльt{их зашrадiв.

J\ъ

з/п
Тема Кiлъкi*ть гt}днý

Всь*го З нкх на
лабораторно-
Еý}аl{тrдчýi робцти

1 Правовi та органiзацiйнi основи охороЕи працi. 1

2. Правила схороЕи працi у галузi транспOртногс
госполаrютва_

8

аJ. Охорона навкоJмtIlнъого середовища. 2

4. Апrrл-r, пптлдrrr rлТ Koonouuv vllvD(r tavrNgraulvl vvJt lvl\rl. 4
5. основи елекгробезпеки. 4

6. Основи гiгiени црацi в виробничоi caHiTapii. l

ВСЬОГО ГОДИЕ: 20



Тема3. Охорона навколишцього середовища"
норматив!{о-шравовi акти у сферi охорони навколишнъогс середовища. Забезшечення

охорони навколицIяього середовиIца власFIиками авт+м*бiл*ý+го траý*Еарту та

пiдприемотвами автомобiльноi гапузi.
Тема 4. оскови пожежноi безпекн.
XapaKTepHi причини виникненнrI пожеж.
Оргатлiзачiйнi та технiчнi протипOжежнi заходи, Пожежна сигналiзацiя, Оргаrriзаuiя

пожехсноi охорони в гаJIyзi. Пожежонебезпечнi роботи та MaTepia.пlT У гаЛУЗi

автомобiльного транспорту.
Вогнегаоильнi речовини та MaTepia;lra, Пожежна TexHiKa для захясту об'ектiв.

Особливостi гасir*rя пожеж на об'еюах даноi галузi
Тема 5. Основи gпектробезпеки.
особливостi ура)кеннr{ електри.шим струмом, Вплиз електричного струму на

органiзм людини. Можливi Bp&KeH}{lI електричним стумом при роботi автомобiльного
трансшорту. Механiзми та вузли автомобiля, небезпетti з точки ЗоРУ ВРа}кенНЯ

електричним стр}ъ{ом.
Безпечнi прийоми роботи.
Безпечнi методи звiльнення потерпiлого вiд дii еJlектриtIного струму.
Класифiкацiя виробничих примiщень вiдно*но небезпеки вражен}я працЮЮЧИМ

елоктричним струмом.
Колективнi та iндивiдуальнi засоби захисту вiд ураження елекгричнЕм СТРУмОМ.

Робота з переносЕими електросвiтпьниками.
Захист вiд статичноТ електрики.
Тема 6. Основи гiгiени flрацi, та виробничоi caнiTapii'.
Поняття про виробничу санiтарiю як сЕстЁму органiзачiйни& гiгiснiчних Та

санiтарно-технiчних заходiв.
Фiзiологiя працi. ocHoBHi гiгiснiчнi особливостi прачi за даною професiею.
Вимоги до опаJIення, вентиJIяцii та кондицiюваняя повiтря виробннчих, ЕавчалЬних

та побутових прlаьяiщень. Правrала ексгtJlуатацii сlэ+тем оЕ*л9ння та *ензгrадяцiТ.

Види освiтлсння. Приролне освiтлення. Штl*rне освiтленяя, ýра*ила експлуатаrдii
освiтлеr*rя.

Санiтарно-шобутове забезпоченru{ працюючи}r.
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<Охорона працi та навколишнього еередовпца>.

Тема 1. ПpaBoBi та органiзацiйнi осцови охорони працi.
Змiст понr{ття "Охорона працi", соцiа.пьно-економiчне значенЕr{ охорони пparri,

Закон Украiни <Про охорону працi>, Кодеко законiв Украil*л про прац}о, Закон
УкраТни кПро охорну здоров'я населеннrI>>, Закон YKpaiHlT <Про пожежну безпекУ>>,

законодавство про охороЕу природи i навколптшнього середовища.
OcHoBHi завданшI систgми стандартiв безшеки працi: зни}кення i усунення

небезпе.цrlD( та шкiдrптвих виробниwоr факторiв, створенrrя ефелrлвнlос засобiв захисту
працюючих, Гапузевi стандарти.

вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про працю, правил та iнструкuiй з

охороЕи працi.
IHcTpyKTyBaHt{rI з безпеки працi.
Алкоголiзм i безпека працi.
OcHoBHi приIмни травматизму i профеоiйних захвсрювань на виробництвi.
Розслiдрання та облiк нещасЕI,ж випадкiв на виробництвi, професiйних

захворюваIrь i професiйних 0труень.
Тема 2. Правила ttxopoни праui у rалузi трsЕспортного гOсподарства.
Зага_tьнi питаннr{ безпеки прац1.
Перелiк робiт з шiдвищеt{ою небезпекою при обслуговувацнi й експлуатачiI

Затверлжую

м
з/п

Тема кiлькigгь годнн

Всього З зих на
л*бораторпо-
пýактlлчýi воботи

I правовi та органiзацifuri основи охорони працi. 1

2. ГIравила охорони працl у гаJryзl танспортного
господаоства.

8

3. Охорона навкоJIишIнього середовища. 2

4. основи пожежноi безпеки. 4

5. основи елекmобезпеки, 4

6. l

Всього годин: 2в



автотранспортних засOбiв
Вимоги безпеки прачi при обспуговуваннi й експлуатацii автотранспорту, гtРи

BI4KopиcTarrHi при ць+ляу механiзгяiв, обладrlэrrнll та устаткуваlrl;-s.
Правила бсзпечного веденЕ1 робiт, протипOжежкоi бsзпеки та caldTapii пiд чаС

технiчного обоrrуговуваннrl автотранспсртнOго засобу та роботи на лiнii.
Зони небезпеки при експлуатацi'i та обсrгуrовраннi автотранспорних засобiв,

механiзмiв та устаткуваннJI. Свiтлова i звукова сигналiзацiя. Попереджувальнi напис.
Сигнальнi фарбlъання. Знаки безпеки.

Небезпечнiсть та шкiдливiсть речовин i маторiалiв, що використФвуються в

автотранспортi. Засоби iндивiдуаJIъногс захисту вiд небезпечних i шкiдливих виробничиХ

факторiв: спецомг, спецвзуття, пристос}ъgння, оснащеннrI, спецiнструментI4.
Обов'язковий комплею необхiдних запчастин, пристосрань" iHcTpyMeHTiB, речовин

i матерiалiв, необхiдних дJбI безпечноТ оксплуатацii автотранспортЁих засобiв,
Вимоги 0хорони прачi у навчально-виробничих аримiщеЕнях навчыIьних закладiв,

Тема3. Охорона навколишяього ееред{}вища.
Нормативно-правовi акти у сферi охорOни навкOлишнього середовиlцa Забезпечення

охорони навкоJмшнъого середовища власниками автомобiльного транспорту та
пiдприемотвами автомобiлъноi галузi.

Тема 4. 0снови пояtеrкноi безrrеки.
XapaKTepHi при.мни виникн9нЕя пOжеж.
Органiзачiйнi та технiчнi протипожежнi заходи. Пожсжна сигнадiзацiя. ОрганiзацЬ

rrожежноi охорони в галузi. Пожежонебезпечнi роботи та MaTepiaTM у галузi
автомоб iльного траt{спорту.

Вогнегасильнi речовини та матерiа.lпл. Пожея*iа TexHiKa дJut захисту об'еюiв.
Особливостi гасir+rя пож9ж на об'ектах даноi гапузi

Тема 5. Основи е.пеrсгробезпеки.
Особливостi ураженнrI електриtIним струмом. Вплив електршшого струму на

органiзr,л лIсдини. Ь{ож.п:лsi вражеЕЕlI sлsкIричяr**{ *тр}rFяе,l,{ прр, р+ботi g,*т+м*бiльного

транспорту. Механiзми та вузJIи автомобiля, небезпечнi з точкtt зору Bpa}KeH}uI

електричним струмом.
Безпечвi прийоми роботи.
Безпечнi методи звiльнення потерпiлого вiд дii електричного струму,
Класифiкацiя виробничих примiщень вiдносно небезпеки враJкення ЕрацююIмм

електричним струмом,
Колективнi та iндивiдуальнi заооби захисту вiд уражен}uI електричним струмом.

Робота з переносцими електросвiтильниками.
Захист вiд статичноi електрики.
Тема 6. Основи гiгiсни прачiо та вшробничоi caHiTapiT.
Поняття про виребничу санiтарiю як систему оргавiзацiйt]их, гiгiсrriчt*лх та

санiтарно-техя iчних заходi в.

Фiзiологй прачi_ OcHoBHi гiгiенiчнi особливостi прачi за даýою професiсю
Вимоги до опаJIення, вентилr{цii та кондицiювання повiтря виробничнх, Ёавчальних

та побутових примiщень. Правила експлуатацir оистем опален}t t та венжляцii.
Види освiтлення. Приролне освiтлення. Штучне освiтлеяня. Правила експлуатацii

освiтлення.
Санiтарно-побугове забезпечення шрацюючих.
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в.0. заст. д
? rqDrяпj lrgU а*

Типовий план по ДС ПIО
робочнй навчальяяi* пла*л

Ns назва теми
К-ть Ns назва теми

К-ть

Правовi та органiзацiйнi основи
охорони праш.

1 Правовi та органiзацiйgi осýоЁи
0ховони гloaýi.

1

2 Правила охорони працl у гаIryзl
тпанспоптЕого госполаоства.

8 2 Правила охорони Ерацl у га"пуз1

тoаЁспоатного господаоства.
8

, С)хооона навкоJIишнього сеоеловиша. 2 3 CJxoooHa навкоJмшнього севедовЕща. 2

4 ()снови пожежноi бсзпеки, 4 4 основи пожежноi безгlеки. 4

5 с)снови електообезпеки. 4 5 0снови електвобsзяеки. 4
6 Основи гiгiени працi та виробничоi

caHiTapii.,
1 6 Основи гiгiеяи пpaIri та виробrпсчоi

caHiTapii.
1

Всього годин:
2а

Всього годин:
2в

BHeceHi змiши: Робоча навчалъна програма скJIадена на основ1 типоВО1

програми без змiн i доповнеrъ.
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м
чшокч

Змiст програмI| К-ть
годин

Тема l. ПpaBoBi mа орzанiзацiйнi оснавu охорона працi.
l

TeJиn 2 . Правuла охорона працi у zалtузi mрilнспорmноzо zоспоlарсmв*.

2. 1

a Вимоги безпеки працi при
автотраЕiспорту, ilpii використаннi при
чстатк\.вання.

обслтуговуваннi й
цьФму механiзмiв,

експлуатацl1
обладнаняя та

I

4. Правила безпечного ведення робiт,
caHiTapii пiд час технiчного обо;5товуваЕня
поботи на лiнii.

протипожежяо? безяеки та
автотранспортного засобу та

l

5. Свiтлова i звзкова снгrааliзацiя. Псперджувыrьнi }iаllис. Срlгi;альнi

фарбрання. Знаюл безпеки.

1

6. Небсзцечнiсть та шrкiдливiсть речовин i матсрiалiв, Irlo

викоDистовчються в автотоанспортi.

I

7. засоби iндивiдуалъного захисту вlд
виробничих факторiв: спецодяг, спеIЕзуття,
спецiнсточменти.

небезпечних i шкiдяивих
пристосування, оснащеннJI,

1

8. Обов'язковий ко}шлект необкiдних запчастин, шристос}ъа}ъ,
iHoTpyMeHTiB, речовин i матерiалiв, необкiдних дJuI безпэчrlоi ексrшу'атакii
автотранспортних засобiв,

l

о Втlьяогеr cxoPoнlr праti у нав.{альЕс-виробничих прямiщзýi{ях ЕавчаJIьн}tх
закJrадlв

l
l

Темв. 3. ахооона на*колrлtttньоео серйован4*
10. нормативно-правовi акти у сферi охороI{и н*вкоrишIнъого

середовиш{а.

1

11. Забезшечення охорони навколишнього середовища власниками
автомобiльного транспорту та пiдприем9твами автомсбiльноi галузi-

1

Te*ta- 4 основu поiltехtноi беэпеюь
|2. XaoaKTeoHi ппичини виникнення пох{еж 1

1з. Органiзачiйнi та технiчнi протипожежнi захOди. Пожежна
сигна"пiзацй.

1

1t
1+. Органiзацiя пожежноi охорони в галузi. Г{ожежон9безпечнi роботи

та матеоiали ч га.пчзi автомобiльного траЕспsрту.

1l

15. Вогнегасиьнi речов}*{и та MaTepia.rra, 1

Телtь 5 Основu епекtнробезflекtt,



1б. Особлr.шостi ураження електричним cтpyllroм. ВýлЕв елекгричного
cTOvMv на оýганiзм людини.

1

\7. Мохс.lрrвi враження електри.{ним струмом цри роботi авюмсбйьного
тDанспоотч.

1

l8. Механiзми та вузли азтоплобiля, ЕебезЕеIцli з точлs.I зору вр€DкеIrня

електричним cTpyI!{oM,

1

19, КласифiкацЬ виробнитюr rгримiщеrь вiдносно небсзпеки врФкýЁня
поацюючим електриtlЕil.rм стрyмом. Захист вiд cTaTHTroi епекгрики.

1

Темь 5 Основu zhieшu wацL ttш вuwбнwtоi смimпрff
20. Поrrятгя гrро виробlrичу carriTapiю як систему оргаяiзацiйЕих,

гiгiснiчних та caHiTapHo-Texкi.ш*oc заходiв.
IIfurcvMKoBц yl}orс.

t



Контрольпi пнтанIIя з предметs
<<0хорона праui та навколишнього середовища)

1. Назвiть ocHoBHi cTaTTi КонституцiТ Украiни, lцо гаранцтоть безпеку

житгсдiяльностi JIюдини.

2. Назвiть закOнодавчi акти, якi регламентуютъ питаЕнlI безпеки житгедiялъностi.

3. !айте визначення екологiчного права i пояснiть екологiчнi правовiдносини.

4. Назвiть ocHoBHi законодавчi акти екологiчного права.

, 5. Якими органами видаються пiдзаконнi акти з питань екологii?

6. !айте визначення поюIтто "екологiчна безпека" та назвiть види окологiчноr

безпеки.

7. Для чого flроводиться екологi.*та експертиза?

8. Пояснiть значенЕll стандартизацii та нормрання в га.пузi екологii.

9. F{азвiть ocHoBHi види екологiчного контролю.

10. Якi види вiдповiдальностi насryпають за порушенЕrI екологiчного

законодавства?

1 1. {айте загалъний огляд Закоку Украiни "Про охорояу працi"?

Т2. Якi права мають громадяни на охорону ix працi?

13. Якlлl порядOк органiзачii, функцiонуваЕrrя та лiквiдацii слцпкби охорOни прачi на

виробництвi?

14. Якi докумеЕти вiдносяться до нормативних aKTiB про охорону прачi?

l5. Якi органи здiйснюють державне улравлiнлlя охороною працi в YKpaiHi?

1б. Якi органи здiйснюють державшй Еагляд та громадсьIмй контроль за охороною

працi?

t7. Назвiть права посадових осiб органЬ державного нагляду за охOроною гlрацi.

18. Якi с види вiдповiда.гrьностi за порушеЕ{ня закоЕодавства IIро схорону прачi?



Критерii навальЕхх досягнень учнiв з предмета
<<0хорона працi та Еавколишнього середовI|ща}

початковий 1 У.пri розрiзнJIють об'скти вивченtul

початковий 2 Y*ri вiдтворюють незнащrу частину навчального матерiалу, мають
нечiткi чявленнJ{ пOо об'скг вивчення.

початковий
1J Учнi вiдтворюють частину Ёаýчального матсрiапу; з дýiiо&iогою

вчитеJU{ виконують елементарнi завдання.

Середнiй
4 Учнi з дOпомOгою вчитеJuI вlдтворюють основняй навчальний

матерiал.

Середнiй 5
Учнi вiдтворюють основний навальний матерiал, здатнi з поп*rтками й
rrеточностяь{и дати sl{зllаче$ня II+FIять, *форюдюsата в$зr:е{l9нЕ{5l.

Середнiй 6
Учнi виявляють зЕаýня й розумiння основних ITёJloýteHb навчальt{ого
MaTepia.lry. Вiдповiдi ix правильнi. але неповнi .

.Щостатнiй 7
Учяi правильно вiдтворюють навча:ьнlй матерiал, знають основн1
визначення, вмiють наводити oKpeMi влаонi приюIади Еа
пiдтвердження пеRних думок,

,Щостатнiй 8

Знання yrHiB е достатнiми. Учяi заетосовують вивчений матсрiа-п у
стандартних сиryачi-ю<, н а магаються анал i зувати, встано вл ювати
найсуттсвiшi зв'язки мiж фактами, роблтти висяовки, загzIJIом
контролюють власну дiяльнiсть. Вiдповiдi iх логiчнi хоч i маютъ
неточностi.

,Щостатнiй 9

Y.жi добре володiють вивченим мжерiа.пом, заýтосовують зr*аЕня в
стандартних сиryашiях, умiють аналiзувати й систематизувати
iнформачiю, використовують заrальновiдомi докази iз самостiйною та
праврtпьною аргyментацiсю,

D..лл....-",Ll rttJ\_rI\IIfl 1лIU
Учнi мають повнi, глибокi зЕання, здатнi використовувати iх у
практичнiй дiяльностi. робити висýOвки узагальнеý}uI.

Високий 11

Учнi мають гнl.rкi знанtul в м9жах вимог навчаJlьноi програми,
аргументовано викOристовують iх у рiзних сиryаuiях, умiють
зF{аходити iнформацiю. ставити i розв'*увати гrроблеми.

Високий |2

Учнi мають системнi, мiцнi знанF{J{ в обсязi та в межах вимог
навчillrьноi програми, усвiдомлено використовJaють ix у стаядартних та
нестаЕдартних ситуацiях. Умiють самостiйно аналiзуьати, оцiнювати,
узагапьнювати, опанований матерiал, самостiйно користуватися
лжеDелами iH&ooMaшii _ поиймати пiшення.
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ОСВIТЕЬО-КВАЛIФIКАЦIИIIА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИIrУСКНИКА
ШТНЗ (Реутицськшй шрофесiйнпй аграрншй лiцей>>

l. Професiя- 8З22 Водiй t}BTsTpclHcпopTHlD( засобiв.
2. Квалiфiкацiя. водiнrrя aBToTptlHcrтopTHI/ж засобЬ кагегорii С (автомобiлiв, якi
признilченi для перевезення ButETalKiB i дозволена максимilJIьЕа маса яшil(
перевLш{уе 7500 кг (1б500фрrгiв).
3. Квалiфiкацiйнi BHJyEaeu :
повинен зпатп:

Законодавство YKparr*r про автомобiльшй транспорт i дорохсriй рух; правипа
дорожнього руху; правила шеревезеннrI ваЕтахсЬ (в т.ч. небезпечних, веJIиковаговIIDL
негабаритlпо<), порядок i умови перевезешш шаýЁDкирЬ i багажу; призначеннrI,

розтаrrтрання, будову, rrршilип дii агрегатiв, скJIадовIID( одиниIF, механiзмiв i
систем автотр€lнспортнIж засобiв категорii С та шравила iх технiчноi ексrшуагацri;
булову, прiIвила експгуатацii i технiчного обс.lryговуваЕIýI причепЬ; оснOви
KepyBaнIil{ автотранспортними засобшдл; можJIивi причинrа дорожнъо-транýпортнID(
Еригод та способи ix запобiгаlжя; xapaкi,ep впливу клiматичнr*i умов (дсщ, Tyn{a;{,

ожеледшц та iIшIе) на безпеку руr{у, Еесправност| щс виItикi}ютъ в процесi
ексIIJIуrIтацii азтотранспортЕlж засобiв, способи rx виявлення i усуненЕя; Еоршок
проведеннrI технiчного обслуговрання, прzlвила безпечного водення робiт,
пOжежноi безпеки та caHiTapii пiд час технiчного обслуговуваннrI
автотранспортного засобу та шiд час роботи на лiнii; особлrвостi користуваннrI
експпушацifuпmли матерiалалли (палlшо, мастипа ýлектролiт та il*rle); прs}вила
зберiганrrя aBToTpaHc[opT}IlD( засобЬ на вiдкрlrгй стояtщi i в гаражi; правила
надання першоi допомоги потерпiлим пiд час дорожньо-тр€tнспортнI,fi( прI4год;
правовi основи i вiдповiда.пьнiсть за порушення fiравил дорсжньOгс руху, Ерtlвил
ексгшуатацii автотрЕlнсшортного засобу, з€tвдtlm{я магерiаьноi шкоди та шкоди
н€lвколишнъому сер едовIdцу.
IIовинен умiтш:
Керуе автомобЬними тр{}нсrrортними засобали, якi вiдносяться до кtrгегорii С за
рiзrпоr дорожнiх умов. Вш<онус вимоги Ер.lвиJI доро?кнього руху, правиJI IIеревезень
ваtrгажiв, пасажирiв та багажу. Забезпечус належниIi технiчнIй ст€lн
автотранспортного засоф, Керуе спецiаrьr*пчl обладнаrпrям, яке встановлене Еа Iцж
автOтрансгIортнID( засобах. Буксируе Ёlвтоприtliп повною масою до 750 кг. Перевiряс
технiчнtй стан автотрttнспортного засобу rrеред виiЬдом на лiнiю та пiсля
гIовсрненrrя з рейсу. Забезпечус справнiсть обладнанtж ilвтотранспортного засобу
вiдловiдно до вимог стандартiв, що стосуються безпеки дорожнього руху i охорони
нзlвколшшнього середOвI4IIа. Виконуе роботи з щоденного технiчного
обс-чуговуваннrI автстрансшортного засобу" Подае автOтран*портr*й заgiб ддя
наванта)кення та розвант€l}кешul. Контролюс правилънiстъ заваЕтЕDкення,

розмiщешrя та крiпленIuI вантажiв ( у тому числi - небезпечн}DL великоваговI.DL
негабаритшо<) у кузовi. Усувас технiчнi несправЕостi, якi виrшшсають пiд час роботи
на лiнii i не потребують розбираrшя механiзмiв. Викону€ регупювальнi роботи.
Заrrравляс tlвтотрrlнспортнi засоби гIztJIивOм та iншrдrли ексIIJIуатацif,шрши
матерiалалли. Оформляе дорожню документаII1ю. Надас першу меlичну дспомогу
потерпiлrшr пiд час дорожньо-транспортноt пригоди.
5 . 3 аzальнопр оф есiйнi вu.моzа

IIошиrrеш;
- рацiонально та ефектлшно органiзовувzIIи праrцо на робочому мiсцi;



- додержуватись норм техноJIогiчного процесу;
- не допускати браку в роботi;
- знати i виконувати Еимоги нормативнlD( aKTiB про охорону працi та
Е€Iвколишнъого середовLш{ц дOдержувати норм, методiв i прrйомiв безгrечного
ведення робiт;
- використовувати в разi необхiдностi засоби попередження i усунення природних i
непередбачених Еегативних яЕищ (пожежi, aBapii, повенi тощо}.
6" Вuлtцоеu lо освimньо-кв{IJtiфiкацiuноzо рiвня осiб, якi навчаmа*rуmься в сuсmемi
пр о ф eciuH о -mехнiч н oi о свimu
IIоперелнi освiтньо-квалiфiкачiйнi piBHi:
Повна зага.,тьна середuI або базова ocBiTa. Професi,Ёrно-технiчна ocBiTa
(лiцензоваlмй або агестований в fiaK Укра"шм навчаJIъний заклад з Еавчання водiiв
TpaHcпopTH}D( засобiв, якrй акредитованлй в .Щержавтоiяспекцii) зi спецiалъною
пiдготовкою за ýержавним стаIцартом, аба за типовим навчzLьним ImaHoM i
програмою пИготовки водiiв автомобiлiв категорii кС> У разi здiйснення
гIсревезень небезпечttлтх вантажiв - сцецiальна пiдготс,вка за вiдповiдниrцди
навч€tJIьними IIJIанами i програмами та наявнiсть cTrl}Ky роботи водiсм категорii <С>

нg менше 3-х poKiB.
на категорiю <С>- повна зага,тьна середюI або базова ocBiTa. Без вимог до cTiDKy

роботи.
7, Сфера професiйноео викорuсmання вцпускнuка,
BaHT€DKH1 автомобiльнi перевезеншI.
8, Спецафiчнi вамоzu:
- BiK пiсля закirтчення TepMiHy навчаннlI - старше 17 poKiB, з вiковими
обмежен}шми на прав0 використанЕя гrосвiдченrrя водiя з 18 poK-rB.
, Стать: чоловiч4 жiноча.
- Ir{едичнi обмежеrпrя

Щиректор ШТНЗ <Реутинськrд1 Валерiй ЧЕЧЕЛЬ
професifulий аграрr*rй лiцей> ffi"ffi;iiжi,u

fu;";M



IIрофееiйно-практпчпа пiдготовка
<<Водiняя автомобiля категорii <<С>>

Примiткs: у дужках вк€вана кiлъкiсть годин водiння автомобiля у темну гrору

доби,
Тема 1. Початковi вправи з водiння в умовflх маневрового майданчика

JTg

з/п
Тема кiлькiсть годин

1 Початковi вправи з водiння в умовах мrtневровоrо
майдаттчlпtа

5

2 Водiнця на м€Iневровомy майданчrкy lz
II eputa конmрольн а пере BipKa 20хв

a
J Водiння по дорог€lх з мiLпою iHTeнcrmHicTb руку 10{4)
д
+ tsодiння по дорогrж з BиcOKoro iнтенсивнiстю рyх

1 l / l\r+t4l
доv еа конmсольн а пеоевiрка 15хв.

5 Водiння за особлr.вю{ yýroB 10

6 УдосконаленIýI технiки керyванцrl 8

квалiфiкацiйна шробrrа роботя 25хв.
Всього годин: б0

Посадка на робочому мiсцi водiя. ОзнйомленIш з органilми кер}.ванIuI,

контрольно-вrшriрювальними приладами i с1,Iгналiзацii автомобiля та правиJIа
кOристуваIil{rI ними. Прlйоми дiй органами керування i срIгналiзацii.

Вiдпраl+ован}ul гlрrйомiв праввчьноi пOсадки Еа робочому мiсцi водiя,
правипьного пOложення рук на рульовому колесi та нiг на педiLJuIх. РегулюваIil{ll
сидiння, дзеркitJI заднього вецу, припасування peMeHrI безшgки.

Загrуск двигуна. СпостереженнrI за контроJIьне-вимiрювальними приJIадами.
Прийоми дii та взаемодii органами керуваню1 сrлгналiзацii при iмiтацii почагку

руху, руху по прш,riй, направо i налiво, перед зупиЕкою.
Прийоми керування автомобiлем.
Рушанrrя автомобiля з мiсця, рух по гrрямiй з переключанням передач у

висхiдному та низхiдному порядку. Регулшовання швидкостi pyrT. Повороти направ0
i налiво, гitJIъмран}uI, зушинка.

Розвиток навичOк керуваI*rя: rtоложек{r{ рук на рульOвому колесi, рулюваннrI
Е€шраво i налЬо двома руками в тому wлслi i з кперехватом}, H;}BпepeMiHHo гlравою
та лiвою рукою, збiлъшгуlочи iнтенсивнiсть поворотiв рульового колеса.

ВiдпраIцованнrI нави!{ок взаемодii органами кgрування перffд початком руху,
пiд час водiтшя на рiзнlж передачах з розворотrlми, поворотtlми, повiльного i
термiнового г€lJIьмуваню{, пiд чаý зулинки. Рух заднiм ходом. Розвороти в
необмеженому й обмеженому проiздi, Зупштrса i стояrжа.

Тема 2. Водilлня на маневровому майданчику
ГIiдготовка до виiзшу. Контрольний огляд автомобьчя,
Заrrуск двигуна перевiрка

Тренування у рушеннi з мiсця,
Прlйоми пп€lвного гальмув€lн}ul.

покЕlзанъ контролъно-вимiрювzlпьних приладiв

рух uо uрямiй, повOроти гIравору{ i лiворуl.



Рух з ЕевеJIикOю rrвидкiстю
Ру" з переюIючанням uередач у висхiдному i нrлзхйному Еорядку. Зугпппса.

Рух заднiм ходом по прямiй з поворотом, розворот без застосуванIUI та iз
застосувzlш{r[м задньсго ходу.

Рух з рiзною швидкiстю. Рух по прямiй з переюIючЕlнням передач. Розгiн.

Змiна IIIвидкоСтi регуrШованняМ положення дросехъноi заслirжи. Перек-lпочаннrl

шередач у висхiдному i тuазхiдцому порядку. Послiдовr*rй шерехiд на ЕIец{у
передачу. Перехiд на нюlс{у передачу без дотримil*{я послiдовностi викOнан}uI

рiзrпоr спо собiв гtlJIъмуваннrI (пов iльне, TepMiHoBe, переривчасте).
Рух у рiзнюr напрямках. Повороти гIраворуr, лiворуч. Рух мiж перешкодами з

tIоворотами праворуI, лiворуч. Рух задяiм хOдом з використrlнЕям рiзlпо< сrособiв
стеження за дорогсю через задн€ BiKHo, бокове BiKHo, вiдtрrгi дВеРi кабiНИ, За

дOпомогою дзеркtlд задЕього виду. Рух заднiм ходом з IIоворотами пРit,ВОРУЧ,

лiворуч у необмеженlD( i обмежеlпос проiздах, Рух заднiрr ходом впродовж стilш,t,

зупинка. Вц'iзд вiд cTiHr,r, Рух заднiм ходом на гri.йом.
Маневрування в обмеженlD( проiздах. Проiзд лс*лiйшшчr!{ дошками пере.дriм i

заднiм ходом. Постановка автомобiля на стоянку в бокс rrереднiм i заднiм хOдом

ПPmvlo i з повоРотом. ПроiзД габарlаlгНого ryнелю црямо i з поворотом, переднiм i
заднiм ходом.

В'iзд до габаритного дворика прямо i з поворотом, мilневрування i виiЗД iЗ

нього переднiм ходом. Зупшшса автомобiля переднiм i заднiм ходом бiля умоВногО
тротуарУ, мiж двома €lвтомобiлями на стояIщi, на рбiччi, перед стоп-дiнiсю, бiля

вибраного орiсrrтирц знака.
Подолаr*rя перешкод переднiм i заднiм ходом: колii, колif,тrrого моста, вИбОirМ,

горба (пагорба) iз зугшаrшою у вIIадинi вавперомiт*tо перелнiм i задвiми колgýами
на сгryску; сiдловшrи iз зуrл+rкою у впадlшi навперемirшо переднiми i ЗаДНiМИ

колесами без галъмуванюI; виiзд на {кJIин} переднitлшл колесами автомобiля iз

зупинкою на вершинi й утрlшяаш{rl 2-3 секунди.
Подоланrrя косогору, щ0 ма€ ухил влiво або вправо; кбугрш iз ЗупlтlжОЮ Та

рушат*rшr з мiсця на пiдйомi та сгryску. Водir*rя на дiляrжж, д€ cTBopeHi небеЗПечНi

умови: залiзrп,rчrмй переiзд без шлагбаlма i з шлагбryмом, щlоiзл ПеРеХРеСТЬ,

зупинок маршрутн}ж транспортIILil( засобiв, рагIтова поява uiшохоДа ТОЩ0.

Вiдпраlшовання вправ на BaHTEDKHoMy автомобiлi з ttвтоIтричецом дозвOленOю
максимальЕою маýою не бiльше 750 кг на маневровому майдffItцшу.

IIерша контрольна перевiрка
Пiд час контрольноТ перевiрки викоЕуютъся завдання:

руша}ц{я з мiсця, розгiн i перек-rпочанIuI IIередач у висхiдномУ, rШlЗХiДНОМУ

порядку, дотриманнrI послiдовностi, зупинка;

руХ rrО прямifi, зуfiинка на заданому мiсф, MaHeBpyBrlHIUI в обмеженому
проiздi, повороти, розворOти, зупинка й рушанrrя з Micrц на пiдйомi;

N{аневруваннязаднiм ходOм, заrзд у бокс;
проiзд регуJIъованихi нерегулъованI/D( перехрестъ, залiзtп,rчrлоt переiЗдiв;

об'iЗд, обгiн, зустрiчний роз'iзд.
Тема 3. Водiння на дорогах з маJIою iнтенсивпiстю руrry
Рух п0 прямiй, прямуванIш за транспортом з дотримаш{ям неОбхiДНОi

дистаrщii та швидкостi. Зушлrпса на узбiччi та вiдновпешш руху.
Проiзд rrерехресть црямо, з поворотом IIраворул, лiворуч. Рух дорог€lми З

обмеженою видимiстю, пiдйомами i сгryсками. Зугшrжа i рушаш{я з мiоця. РУх На



мостах, шJuIхопроводах, у TyHeJuIx. Проiзд залiзlтичшоr переiздiв iз шлагбщмом, без

шлагбаlма. Об'iзд, обгiн, зустрiчнlй роз'iзд.
Прлйоми MaHeBpyBaш{lI на АЗС.
Водiння автомобiJuI на дорогitх у Еаселених Еуýктах. Рух у трzlнспортному

потоцi. Перестроювання в рядах пiд час py;ry вулицями з багаторядним рухом.
Обгiн i об'iзд з дотриманням безпечних irrтервалiв i дистаIщЙ, Проiзд з)шинок
MapшIpyTHpLx траЕспортнIФ( засобiв, пilшохiдrшп* гrереходiв. Зуг*тнка бi-ця тротуару i
початок руху. Виiзд з другOрядноi дороги. Зустрiчнrй роз'iзд вуJъкими вулицями.
Проiзд Т-, V-, Х- подiбнlu( перехресть црямо, з поворотами пр€lворуч, лЪорул,
Проiзд майдаrriв. Водiнrrя вулшIями з трамваfoшmл рухом з поворOтом цраворуI,
Лiворlлl i розворотом,

Вiдпраrцовання впр€tв на BarrTEDKHоMy автомобiлi з автоприl{епом дозволеною
максимzlJьною масою не бiльше 750 кг.

Тема 4. Водiння на дорогах з високою iнтенсшвпiстю руху
Рух у транспортнOму потоц| з'iЗд на другорядну дорогу. Виiзд з другорядноi

дорOги на гоповну. Рух по естакадах, Рр на закрушg}ý.Lх дiлятжах дорiý вiражах на
пiдйомах i сгryсках, на моста& IIIJr{хоцроводах, у тунепях. Обгiц зустрiчл*й роз'iзд
у мiсцях звужgння дороги. Зустрiчншt роз'iзд на ттoBopoTitx. Проiзд залiзничншr
переiздiв, населенIж гrушстiв i зугrинок маршрутнIж TpaHcпopTHlD( засобiв у
населенID( пунктах.

Водiння вантчl}кЕого автомобiля на дорогах у населе}IIчD( пунктах. ВиТзд на
дорогу. Зугппlка бiля тротуару i початок ру}ry. Рух у траЕýfiортному потоrц.
ПерестроюванIш у рядах, обгiн транспортнкх засобiв. Проiзд пiшохiдних
шереходiв, з)дIинок маршрутнlо( TpaHcпopTHlD( засобiв. З5шшжа бiля трOтуару,

Паркраrгrш. Рух дорогами з одноýтороннiм рухOм, Розвороти на дорсгах, рух через
мости, шляхошровOди, тунелi. ПроiЗд скJIаднI/D( регулъованlD1 нерегулъованих
перехресть. Проiзд перехресть у трансшортному потоцi, гIовороти i розвороти на
перехрестi.

Друга контрольнв перевiрка
Пiд час контролъноТ перевiрки виконуються завдаш{rI:

рупшfiя вiд тротуару (узбiччя);

розгiн до наfuршIоi передачi i перехiд до наfшижчоi;

рух з рiзною тrгвидкiстю, зупинка;
керува.ш{я у трансшор{номJv потоцi з маJIOю та великою irrTeHclвHicTю руrry;
об'iзд, обгiн, зустрiчшп1 роз'iзд;
маневрування в обмеженому проiздi,
зуrrинка i рушання з мiсця на пiдйомах;
проiзд rrерехре сть, залiзrштчrпж переiздiв.
Тема 5. Водiння за особлIлвих умов
Водiнrrя автомобiля шо бездорiжжю. Виiзд на гр}лrrгову дорогу, Проiзд

населенIж гrункгiв. Рух по об'iзrпос шJI;Iхах, зустрiчнrй роз'iзд. Рух на крутих
поворотах, пiдйомах i сгryсках. Проiзд п0 дерев'яниN мостах, лiсл*ос, колiйних та
iшmrcs дOрOгах. Рух на снiгових дорогах, через льодовi ýереIIрави (якщо дOзвоJt{ють
KoHKpeTHi умови), мокрiй TpaBi.

Буксирувrtннrl автомобiля. Зчiплюваннrl автомобiлiв жорсткою та гнусшOю
зчiпкою з дотриманнrIм вимог безпеки. Перевiрка надiйностi зчеIlлен}uI.
Буксирування автомобiJuI на зчiшli по прямiй, на поворOтах, пiдйомах (сгryсках).
Зуш*жа бiля тротуару (на узбiччi). В'iзд у ворота, вiдчегrrrеtшя.



Вiдпращовання вправ на BaHTrDKHoMy автомобiяi з автопричепом дозволеною
мzксимаJIъною масою не бiльше 750 кг.

Тема б. Удосконалення технiки керування
УдосконаленIш технiки Kepyвilн}ul аsтомобiдем.
УдосконаленIuI нави[Iок маЕеврування в обмеэкенlж uроiздах, MaEeBpyBaHrr I

заднiм ходом.
Складне i TepMiHoBe маýеврувацшI. TepMiнoBl*i розгiн i гаьмраlrшI.
Удо сконален}ш навиIIок KepyBaH}uI автомобiлем на дорогах.
Рух i MaHeBpyBaHIuI в iнтенсивному трансilортному потоцi. ВзасмодiI з

пiшоходалли та irшIr,шlи r{асникilп{и дорожнъого руху.
ПерестроювilнIul, об'iзд, обгiн, зупинка, рушання з мiсця зyrlинки.
Тренуваrrlrя в yMiHHi керуватися дорожнiми знtкllми i розмiткою.

ПрогнозуваннrI розвитку аварiйrплх обставl*r дii водiя щодо ix попереджежrя.
Прlйоми економiчного водiнrrя автомобiля: ховЬне рушання з мiсця,

енергiйrплй розгiн, вибiр оIттимzLльноi швидкостi руху i передачi, прогнозув€lннl[
характе€у руху транgшортного IIoToKy, викOристrlншI сил iHepшiТ,

ВiдпраlцованЕя вцрав iз контраварiйrноi пiдготовки.
Розгiн та прtйоми термiнового гtlJIъмуваннJt, i маневрування на слизькому

покри:rтi. Керуванrrя пiд час занес9ння. Об'iзд р.lптово вl*паклоi перешкоди. Дii
водiя пiд час ослiгшеr+rя. Прийоми i дii водiя пiд час занесеш{я автомобiля.
Вiдпраrщовран}ul швидкiсного i термiнOвого маневрування. TepMiHoBe
гЕL]Iъмувllння. Удоскон;lJIення навиrrок виконанIц вправ зi швидкiсного KepyBaHIuI

рулъовим колесOм з метою: стабiлiзацiТ автомобiля пiд час занесенЕя малоi
амгlrriтуди; стабiлiзацii пiд час занесення середньоi стабiлiзацii пiд час ритмiчного
занесеншI.
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Робоча навчЕtJIьна професiйно - Ерактична пiдготовка
кtsодiння автомобiля категорiТ кС>>

IIримiтка: у дужках вк€вана кiлькiсть годин водiння автомобiля у
темну пору доби.

м
здI

Тема Кiлькiсть гOдшн

1 Початковi вправи з водiння в р{овах
маневрового майданчика

5

2 Водiння на маневровому майданчику l2
п ерu,ла кон mр ольн а перевiрка 20хв

пJ Водiння по дорогах з м.}пою iнтенсивнiстю
0ухч

1s{4}

4 Водiння по дорогах з високою iHTeHcиBHicTto
ррry

14(4}

лру zа конm0 ольн а пере Bipka 1 5хв.
5 Водiння за особливих умов 10

6 УдосконЕшIення технiки керуванш{ в

квалiфiкацiйна rrробна робота 25хв.
Всього годин: б0



Тема 1. Irочатковi вправи з водiнця в умовах мsп8врового майдашчшка
Посадка на робочому мiсцi водiя. ОзнйомленнrI з органами керувttЕня,

коЕтролъно-вr,rплiрювzLJIьними цриладtl}ли i сr,тгналiзацiI автомобiля та правила
корисryванIuI ними. Прийоми дй органами керування i сr,rгrrалiзацii,

ВйпраIцованнrI прlйомiв правилъноi пссадки на робочому мiсцi водiя,
IтравиJIъного положенIrll рук на рульовсму колесi та нiг на шедrlJlrlх. Регулюваннjl
сtадiння, дзеркIJI заднъого виду, шршиsування ремýш{ безгrекрr

Загrуск двигуна. Спостережен}uI за коЕтроJьне-вимiрюв€tJIьними припадами.
Прлйоми дii та взаемодii органами керраш$I, сr.rгналiзацii при iMiTaцii почагку

руху, руtт по прямй, Еацраво i налiво, rrерýд зупиrшою.
ПрIйоми KepyBaHHrI автомобiлем.
Рушанrrя автомобiJш з мiсця, рух по прямiй з rrерекJIючанням передач у

висхiдному та низхiдному rrорядку. РегузшовЁlЕня IIIвидкостi ру"у. Повороти направо
i налiво, г€lльмрtlннrl, зуlrш{ка.

Розвr,rгок нЕlвиIIок керуваннr{: положення рук на pyJrъoBorvгy колесi, pyJIIoBaHюI

н;tправо i налiво двOма руками в тOму чисдi i з кперехватOмD, }IitBýepeMiHH* шрr}вою

та лiвою рукою, збЬшуючи itrтенсr.шнiстъ поворотiв руJБOвого колеса.
Вiдпраrцован}ul Еrlви[Iок взаемодii органалл керуваIil{я Ееред пo.IаткOм руху,

пiд час водilшlя на рiзнlпл передачах з рOзворотЁlми, поворOтalми, повiльного i
термiнового гiLпьмування, пiд час з}rпинки. Рух заднiм ходом. Розвороти в

необмеженому й обмеженому гrро'fзлi. Зуrrшжа i стояrка.
Тема 2. Водiння на маневровому майданчýку
Пцготовка до виТзду. Коrrгрольний огляд автомобiля.
Загryск двигуна, перевiрка покrвань ко}Iтропьно-вtа,tiрювtulъних приладiв

Тренрання у рушеrшi з мiсця, pyJ( п0 гrрямiй, повороти праворуч i лiворуl.
Прийоми Iшсtвного гtlльмув€lннrl.

Рух з невеликою швидкiстю.
Рух з rrерекJIючан}шм персдач у висхiдному i нлtзхi;цrому поряlку. Зугшжа.
Рух заднiм ходом по црямiй з поворотом, рýзворOт без застосуваннrI та iз

застосрilннllм заднього хOду,

Рух з рiзною швидкiстю. Рух ш0 щрямiй з перекJIючаý}шIм передm. Розгiн.
Змiна тггпидкостi регуlпованIlям положенюt дросеjьIlоi заслirжи. Перекrпоч€lн}#I

передач у висхiдному i r*вхiдноI!{у пOрядку. Послiдовrшrй перехiд на нюкчу
псредачу, Перехiд на ни)кчу пере.дачу без дOтриманЕrI послiдовrlостi ýиксIrtlншr

рiзlшоl способiв г€lJIьАц.ваIlня (пов iльне, TepMiHoBe, пýреривчасте).
Рух у рiзнlл< напрямках. Повороти правор)ц, лiвору.r. Рух мiж перешкодами з

поворотами пpaвopyr, лiворуч. Рух задвiм ходом з використgtн}ulм рiзшоr сrrособiв
стеження за дорогою через задне BiKHo, бокове BiKHo, вiдкритi дверi кабiшt, за

допомогою дзеркал заднього виду. Рух заднiм ходом з гIоsорOтrtми прi}вOруI,
лiворуч у необмежених i обмеженлос проТздах. Рух заднiм ходом вцродовж стiни,
зупинка, Вiд'iзд вiд cTir*r. Рух заднiм ходом на пiдiом.

Маневрування в обмежешл< проiздах, Проiзд колiйr*ши дсшками переднiм i
заднiм хсдом. Постшrовка iIвтOмобiля на ýтояцку в бокс передriм i залliм хOдом
прямо i з поворотом. ПроiЗд габаршгного тунелю ýрямо i з поворOтом, переднiм i
заднiм ходом.

В'iзд до габаритЕого дворика прям0 i з поворOтом, MaEeBpyBaHIfi i виiзд iз
нього гrереднiм ходом. Зупшжа автсмобiля переднiм i заднiм ходом бiля умовIlого
трстуару, мiж двома автомобiлями на ýтояIщi, на узбiччi, перед отоп-лiнiсю, бiля



вибраного орiентир4 знака.
Подолаrrrrя rrерешкод переднiм i заднiм ходом: колii, колiйноrо мOстц вибоiлшr,

горба (шагорба) iз зугrиrжою у впадl,штi н€IвгIеремiнно гlереднiм i заднiми колесами
на сшуску; сiдловшrи iз зрп.шткою у впадI+{i навперемiнно передIiми i за:rliми
колесами без гальL{уванIrrI; виiзд на (кJIин>> переднiми колесами автомобiля iз
зупинкою на вершинi й утрrмання Z-З секунди,

Подола-rшrя кооогору, що мас уLил влiво або вправо; <<бугра> iз з,чrr*жою та
рушашшм з мiсця на пiдйомi та сггуску. Водiння на дiляrжах, де oTBopeHi небезгlечнi

умови: залiзt*тчlпrй переiзд без шлагбаума i з lшlагбаумом, проiзд rrерýхресть,
зуfiинок маршрутнI/D( трансIIортнлж засобiв, рtштOва поява пiшохода тощо.

Вiдпраrцовання вправ на вантtuкному азтомобiлi з автоприtIепом дозволеною
максимаIьною масою не бiльше 750 кг на маневровому майдаrтчrшry.

Перша контрольпа шеревiрка
Пiд час контрольноi перевiрки викоЕуються завданfill:

рушаIfiIя з мiсця, розгiн i перекrлочtlнIfi передач у висхiдному; тлвхiдному
шорядку, дOтримання гlослiдовнOстi, зупинка;

рух гrо прямiй, зупшжа на заданому мiсцi, маневрування в обмеженому
проiздi, rrовороти, розвороти, з}rпинка й рушаrrня з мiсця на пiдйомi;

MaHeBpyBaHIuI заднiм ходом, заiзд у бокс;
проiзд регуJIьованI/D( i нерегульов€lнIzж перехрестъ, залiзrшмr*пt переiздiв;
об'iзд, обгiн, зустрiчнlй роз'iзд.
Тема 3. Водiння на дорогах з малою iнтенсrrвнiстю руху
Рух цо прямiй, пряN{уванIrrI за TpalrcпopToм з дотримашшм необхiдlоi

дистштцiТ та швидкостi. Зугмнка на узбiччi та вiдновлеI*{rI руху.
Проiзд шерехресть IIрямо, з IIоворотоLI гIрадоруч, лiворуч. Рух дорогами з

обмеженOю видимiстю, пiдйомаlr.ли i сгrусками. Зугмlжа i рушаr*rя з мiсця. Рух на
мостах, шjuDюпровод€lх, у TyHeJuIx. Проiзд за_ltiзшгчt*пr переiздiв iз шлаrбарлом, без
шлагбаума. Об'iзд, обгiн, зустрi.*rlй роз'iзд.

ПрIйоми маневрування на АЗС.
Водiнтrя автомобiлrl на дорогах у населенIж пунктах. Рух у трrш{спсртному

потоцi. ПерестроюваншI в рядах пiд час руху вуJмцяý{и з багаторядним руr(ом.
Обгiн i об'iЭд з дотрим€lннrlм безпеттlж irrгервшriв i дистfiщiй. Проtзд зуfiинок
маршругнLD( транспортнI/D{ засобiв, пiшохiдrшж переходiв. Зугrrаr*са бtля тротуару i
пOчаток руцу. ВиТзд з другорядноТ дорсги. Зустрiт*й роз'iзд вузъкими в,чл}trцтми.

ПроiЗд Т-, Y-, Х- подiбн!ж rrерехресть црямо, з поворотами цравOруч; лiворуr.
Проiзд майдшriв, Водiлпrя вулIщями з трамвайIIиh{ рухом з поворOтом rrравор}ч,
лiворуr i розворотом.

Вiдпраlцованнrl вправ на BaHTaDKHoMy автомобiлi з автопричепом дозволеною
мчжсимсlJIъною масOю не бЬше 750 кг.

Тема.4. Водiння на дорогах з висOкою iнтенсшвнiстю руху
Рр у трансrrортному потоцi, з'iзд на другоряд{у дорогу. ВиТзд з другорядноi

дOрOги на головну. Рух по естакадах. Рух на закрушенIlD( дiлятжах дорiц вiражах на
шiдйорrах i спусках, на мOстах, ш.IшIхошровOдах, у TyIIeJuIx" Обгiн, зустрiчшrй роз'iзд
у мiсцях звужешш дороги. Зустрiчний роз'iзд на поворотiж. Проiзд залiзlплчншr
переiЗдiв, насеJIен}ж гryrштiв i з5rгплнок маршругIilD( TpaнcпopT}llD( засобiв у
НаСеЛеНIlD( ПУНКТаХ.

Водiння ваЕт€Dкного ilвтомобiля на дорогах у населенlD( гI}.нктах. Виiзд на
дорог},. Зупинлiа бiля тротуару i початок руку. Рух у TpaiicпopTнoмy iiо,тоцi.



Перестроювання у рядах, обгiн транспортнIlD( засобiв. Проiзд пiшохiднl,г<
переходiв, зупинок маршругнш( транспортнlD( засобiв. Зупrшжа бiля тротуару.
Паркування. Рух дорог€lми з одностороннiм рухом. Розвороти на дсрогач, рух через
мости, шJu{хOпроводи, тунелi. Проiзд сюIадних регулъованIlLч, Еерегудъованих
перехресть. Проiзд перехресть у транспортному потоцi, повороти i розвороти на
перехрестi.

Друга коштрольЕа шерsвiрка
Пiд час кoIIтрольноi перевiрки викон}iютъся завдatш{ll:

рушаIlr{я вiд троryару (узбiччя);

розгiн до наfшищоi передачi i перехiд до найtшахttоi;

рух з рiзною швидкiстю, зупинка;
KepyBaHHrI у транспортному пmоф з мilпою та веJIикою irrгенслшнiстю руху;
об'iзд, обгiн, зустрiчнIй роз'iзд,
MaHeBpyBaHIuI в обмеженому гryоiздi;
зупинка i рушання з мiсця на пiдйомах;
гrроТзд перехресть, залiзl*tчншЁ шереiздiв.
Тема 5. Водiння за особливих умов
Водiння автомобiля по бездорilшсо. Виiзд на {руЕтOву дорOry, Проiзд

населеЕI/D( гцпrкгiв. Рух по об'iзrшп< шJI'D(ах, зустрiчшпl роз'iзд. Рух на крутих
поворотчж, пййомах i спусках. Проiзд по дерев'янIо( мостах, лiсtпоr, колiйtпж та
irпшп< дорогах. Рух на снiгових дорогах, через льодовi переправи (якщо дозвOJu{ють
KoHKpeTHi рлови), мокрiй TpaBi.

БуксируваннlI автомобiля. Зчiшrювання автомобiлiв жорсткою та rЕrжоЮ
зчiгшtою з дотриманням вимог безпеки, Перевiрка надiйlrостi зчепленнrL
Буксируваш{lI автопдобiJIlI Еа зчiпцi гlо пряь,tiй, на поворотах, пiдйомах (спусках).
Зугпаlшса бiля тротуару (на узбiччi). В'iзд у ворота вiжегýIе}*{я.

Вiдпраrшовання вправ на BaHTul?KHoMy автомобiлi з t}втопричепом дозвOленOю
максимtшIьною масою не бiльше 750 кг.

Тема 6. УдоскоЕалепня технiки керування
Удо сконаленIц технiки KepyBaHHrI автомобiлем.
УдосконаленнlI навиtIок MaIIeBpyBaHIrrI в обмеженrоr проiздах, MaEeBpyB€lHHJI

заднiм ходом.
Складне i TepMiHoBe MaHeBpyBaH}uI. TepMiHoBlй розгiн i га_tlъмуваннll.
Удо сконалення Еz!вичок KepyBaHIilI автомобiле]\{ ца дорогах,
Рух i MaHeBpyBaHHrI в irrгенсивному транспортному потоцi. Взасмодii з

пiшоходами та irшrшrли }л{асниками дорOЕtнього руху.
Перестроювання, об'iзд, обгiн, зупинка, рушання з мiсця зупиýки.
Тренування в yMir*ri керувrIтися дорохснiми знzlкilми i розмiткою,

ПрогнозувацнlI розвитку аварiйrшх обставишr дiТ водiя щOдо ik попередження.
Прlйоми економiчного водiнrтя автомобiля: повiлъне рушанFuI з мiсця,

енергiйний розгiн, вибiр оптим€lJIьноi швидкостi руху i передачi, прогнозуванIffI
характеру руху трансrrортного потоку, використанIuI сил iнерцii.

Вiдпр аlцовацЕlt вIIрав iз контраварifшоТ пiдготовки"
Розгiн та прlйоми термiнового гztJIьм).вstнюI, i MaHeBpyBжI}rrI на слизъкому

покршгтi. Керуваr*rя пiд час зrtнесення. Об'iзд раптово вrшиклоi Еерешкодр1. Дii
водiя пiд час ослiгшеlжя. Прийоми i дiТ водiя пiд час занесýннlI автомобiля.
Вiдпраrровув€}ння швидкiсного i термiновог0 маневрувttння. TepMiHoBe
г€}JIъмув€lння. Удоскон€шеннrI навиIIок виконан}uI вправ зi швидкiсного KepyBaHHrI



pyJtьoвиIt{ колеоOф{ з MgToIo: gтабiлiзщii авrолtоб}lя пiд час занесеннrl малоi
аплгшiryд; стабiлiзашii шИ ч€ю зaнtесýцIfi оýрgдшоi стабiлiзацfi fliд час рипrсiчного
занесеýIIя.



кРозглян}то>
на засiдаlтнi цикловоi
KoMiciT викладtr{iв гrрофе сiйноi
гriдготовки та майстрiв виробштчого
сiлъ ськоrо сподарського, автотранспортною
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Типовий Iшан по fiСПТО робочlй навчатlъшлй lrл;iн

JФ
з/п

HanBa теми
Кiлъ
KicTb
годин

Ns
зlгr

пазва теми
Кiль
KicTb
гоДиН

I. lндивiдуtilIъне навчанЕrI I. Ir;двiдтатъне навчанюI
1, Початковi вправи з

лл-:,,,,-D\Jлrппл б Jlvl\JБсiл
маневрового майданчика

5 Початковi вправи з
лл-;,ir\rлti-tпл Б J lи\Jt}(iл,

маневрового майданчика

5

2. Водiння на маневровому
маЙданчику

|2 Водiння на маневровому
маЙданчикY

\2

Iiepu,ta конmрольна
перевiрка

Z-w ,\l7. liepaш конmрольна
пеоевiрка

z-v l\Ir -

Водiння ilо дорогах з
мrlJIою iнтенсивнiстю
руху

i0 (4) Водiння по дýрогах з
маJIою iнтенсивнiстю
ýYю/

10 (4)

4, Водiння по дорогах з
високою iнтенсивнiстю
оуху

14 (4) Водiння по дорогах з
високою iнтенсивнiстю
рухY

14 (4)

Друzа конmрольна
пеоевiока

15 хв. Друzа конmрольна
перевiрка

15 хв.

5, Водiння за особливих
Yмов

10 Водiння за особливих
умов

10

6. Удосконалення технiки
керYваннJI

8 Удосконалення технiки
кеЕYваЕня

8

Квалiфiкацiйна пробна
робота

25 хв. Квалiфiкацiйна пробна
rrобота

25 хв.



Всього годин: 60 (8) Всього годин: 60 (8j

Примiтка; у дужкаlr вказана кiлъкiстъ гqдин водiння ашомобiяя у
тýмЕу пору доби.

Внесепi змiшп: Робо.шй навчаrъшй Iшff{ складаrпй на ocнoBi тигювоIý
ш{lну без змiн та доповнень.



IIерелiк обов'язковшх засобiв павчflння,
IIрофесiя-ВЗ ZZ Водit автотранспо
С ш ецiалiза ц iя : водiнrrя автотр ансшортцlос з асо бiв

Ns
зl
п

НаfuленуваI*{lI кiлькiсть
на

клас(тrнiв)

Прш,riтка

1 комп'ютери l на 4х v*riB
2 Комш'ютерна прогрtlма з будови вант€Dкного

автомобiля t на
4х учнiв

з Колш'ютерна програма з прzlвил дорожньог0
очхч 1 на

4х ччнlв

4 Комп'ютерна шрограма з безпечного водir*rя
1на

4х yтliB

5 кrrгrрr.п о абrrпiI\vJavvv ц JvvvL
-l rTq rпqл
l liц laJac!

6 насос або rомпоесоо 1 наклас
,| Копгплекг дорожнiх знакiв (стенди або

гшакати)
1 наклас

8 Комrшекг дорожньоi розмiтки (стендл або
плакати)

1 на клас

9 Елекгрифiковаr*rй макет свiтлофору 1 на клас
10 Комгrтrекг гшакатiв або комп'ютерна rrрограма

з надашuI невiдкладrоi допомоги при ДТП
l на клас

11 Плакати або прrшади псIжофiзiологii водiя Не меrше 3
яа кJIас

l2 гfuакати або макети розпiзнав€tJIьних знакtв 1 на клас
13 Макети транспортнlD{ засобiв або фото на

KapToHi розмiром 5х5 см
По4на

кожЕу парту
(стiл)

|4 Стоша зi стiлъцяrд,r або парти (Зверху можуть
н€lЕоситисъ схеми гrерехресть)

По
кiлькостi

учнiв
15 Класна дOшка 1 наклас
16 Стiл зi стiльцем дJIя виюIадача 1 наклас
|,I Автотрансгlортнi засOби кагегорii <С> По

лiцензifoiом
v обсягч

18 Причiп загаJьною дозволеною масою не
бiльше 750 кг.

1на
навчальнrй

заклад
Майданчик з твЁрдим пOкриттям 1на

навчалънrдi
зziкJIад



Прrплiтка:
- кiлькiсть транспортнlD( засобiв вираховуетъся в зitJlежностi вiд кiлькостi

5.*lHiB гtо лiцеrвiйному обсяду i TepMiHy навч€lння. При змеrшrеннi кiлькостi уIбових
автомобiлiв вiдповiдно збirьшустъся TepMiH нr}вчан}ur в дIIrtх.

При вiдсугностi необхiдноi кiлькостi комп'ютерiв i прогрztмноrо забезпеченнlI
можуть використовувtrгисъ: мaжет двигуна автомобiля з розрiзами, oкpeMi вузли,
IuIакати з прslвил дорожJ{ього руху, rrлrlкати з оснOв безпеки дсрФш{ього руху,
Iшакати з надашrя невiдклilцrоi допомOги при ДТП та ilmli.



крштерii квалiфiкацiйноi атестдцii в$пускшикiв,
Проф еЪiя _1взz2) В одiй а втот ра н с п о ртý их зас об iB,

СпецiалiзацiЯ - водiнНя автотРflпсIIорТнпх засобiв категорii ({С>,

Ба
ла

3нае Ул*tis

1

2

Учеrrь (слухач) з допоrltогою
викладача вiдтворюс на piBHi

розпiзнання oKpeMi елемеЕти
навчаJьного маIерiалу, гIов'язаного з

будовою автомобiля, гIравилilми та
безпекпто попожнъого t}yж,

Учеrть {слуха+) з Е**тiйною

допомогою майстра {iHcTpyKTopa)
виконуе лише елемеýти вцрав з

водirшя автотр€lнспорного засобу
категорii кС> Без rrрисвоеш.ul

квалiфiкацii,

Учеrъ (с-гryхач) бsзсистемно, неповно
вiдrворюе oKpeMi фрагмеlrrи
нllвчiLтьного Mzxтepiary, пов'язаного з

будовою автомобi.гrя, правиJlами та
безпекою доро}кнього ррry.

Учеtъ (слухач) з постiйною
дOlrомогою майстра (iHcTpyKTop)

викоЕу€ вправи з водiння
автOтрrlнсlrортного засобу категорii
<С> Без присвосж$t квалiфiкачii._

_?

Учеrъ (слухач) з допомогою
викJIадача вiдтворюс фрагмешги
навчалъногсt MaTepiary, гlов'язаног0 з

будовою автомобiля, правилами та
безгtекою дорожньOго руху.

Учеrъ {слухаr) з доЕомогою майстра
(iнструкгор) викону€ вцрави з

водirтня автOтранспортного за-собу

категорii <С>

При виконаннi вправ допускаеться
шомилок, якi самостiйдrо вигIр;lвити
це може. Без црисвоснrul
квалiфiкацii.

4

Учень (слухач) володiс магерiалом в

неIIовному обсязi, без розумiл*lя
вiдтворюе навчалъrпай матерiал,
пов'язан;й з призначенILqм

розташуванюIм, будовою, пршщипом
дii агрегrгiв, складовlD( 0диниць,
механiзмiв i систем
автOтранспортнIID( засобiв категорii
(С)) .

Учель (сlryхач} з частксвOю

допомогою майстра (iHcTpyKTopa)

виконуе вправи з водirшrя

автотраЕсII*ртII*г* зас+бу катог+рii

<С> Без присво€нюI квалiфiкшlii.

5

Ученъ (слухаф розумiе ocнoBrrrй
навчальrrrй матерiал, здагний д{rи
визначеннr[ понrIтъ про призначешlll

розташ}ъаннJI, будову, приiщип дii
агрегагiв, скJIадOвю( одиниIъ,
мехшriзмiв i систем
aBTOTpilHcпopTHI/D( засобiв категорii
i(C)

Учсrъ (слухач) викону€ певну
кiлькiсть прлй*мiв i вправ з водil*rя
автотранспортного засобу категорii
кС>
При BT.KoHaTrHi доrцlскастьýя значноi
KfubKocTi Еомипок, якi чаýтково
виправити мOже з дOпOмогою
майотра (iяструктора). Без
rrрисвосння кваяiфiкацii,



6

Учеrть (шryхач) без достатнього
розумiння вiдтворюе основний
навчалънrд1 магерiал, гlов'язанlй з
призначенням розтiшryваннrlм,
будовою, приIщI4пом дii агрегатЪ,
скJIадових оди}IиIF, механiзмiв i
систем автотранспортнiл( засобiв
категорii кС>.

З консуJьтативною допомогою
майстра (iнструкгора) С;ryхач
виконуе lrеревахiну бiьшiсть
прлйомЬ та вIIрав з практиttного
водiння Ёlвтотрrlнспортного засобу
категорiТ кС>.
При виIФнаннi доIýrскасться
rrомипок, жi виправити може за

допомOгою майстра {iнструкгора).
Без присво€ннrt квалiфiкаrii.

7

Учеrъ (слчхач) самостiйно з

розумiнншл вiдгворю€ сугъ основних
положень навч€шьного матерiа_пу,
пов'язаного з призЕачеIrrýIм

розташ}ъilннltм? будовою, rrршщипом
дii агрегагiв, скJIадOвI/D{ одиниIФ,
механ1Змlв 1 систем
€lвтотр€lнсгIортЕIlж засобiв категорii
(С>>, особлr,Iвостями будови та
технiчного обслуговуванЕя
€tвтотранспортнIж засобiв для
перевезення пасажирiв. Його
BiдroBip в цлоh{у правиJIьнц zше
мiстrтгь неточностi стосовно
законодавства про автомобiлънrй
транспорт, цравила дорожнього руху,
техцlчну експIrуtrгацю
iIBTOTP aHCПopTHIlD( ЗаСОбiВ.
Rтдrrпцrrа ттtlятcттлt тJi qярпяrrrr*r ?Jg,лчдлUд

щоденного технlчного
обслуговуванIц автотранспOртного
засобy за допомогою викJIадача.

1ншими

Ученъ (слухач) правиJьн0 викOну€
прлйомиiвправизilрактичного
водiнrrя автотрансýOртЕого засобу
категорii кС> .

Вшонуе вимоги ýpaвиjl дорожньOго
руху.
В осIIовному забезпечус належлшй
технiчнрй cTatl автотраIrспортнOго
засобу.
З допомсгою майстра (iHc:pyKTopa)

усува€ технiчнi gecпpaBнocTi, якi
виникаютъ пИ час роботи
zlвтотранспортного засобу rrа лiнii i
не шотребуrотъ розбира:шя головнlD(
механiзмiв, Заправляе ажомобiлънi
транспортнi засоби il€}пивом та

ексIшуатациними
матерiалапlи. Застосовус ocHoBHi
пpr+ioMra ceMoKOHTpcJE* за якiстrо
викоЕання пр€}ктиlгlrого водirrrrя,
потребус частковоi консулътафi
майстра (iнстру:rгопа).

8

Знання r{ня (слухача) € достатньо
повними, BiH вiлъно застосовуе
вlвчеrшй матерiал в практичнiй
дiялъностi, BMic аналiзувати i робити
висновки.
Знас розташуванЕi{, будову, прriнipril
дii агрегатiв, скJIадOвID( одинIil&,
мех€lнlзмlв 1 систем
€lвтотрансшортних засобiв категорii
кС> , особлr,шоотi будови та
KepyBaHHlI €Iвтотр€lнспортними
засобами, базовi знzlннll з правил
експлуатацiI i технiчного
обслуговуваннrI причепiв, з осЕов
KepyBaнHrt zlвтотранспортними
засобmли: орiентчсться y можJIивlж

Учеrть (слухач) викону€ правиJIъно
гlрlйомиiвправизпр,жтилtного
водiнrж автотрансuортного засобу
категорii кС>.
Виконус вимоги ýрitвил дорожнього
рухy. В оснýвному забезпечуе
нttJI€жЕии стан
автотрrш{спортного засобу.
З допомсгOю майrтра (iHcTpyKTopa)

усува€ технiчнi HeýпpaBнocTi, якi
виникаютъ пiд час роботи
автотранспортЕого засобу на лiнiТ i
не потребуtогь розбирання головнIж
механiзмiв. Загrравляе автомобiльнi
транспортнi засоби п€lJtивом та
1ншими



приtIинах дорожньо-транспOртнIж
пригод; приtIин виникненнr[
несправностей; осЕовний IIорядок

цроведеннJ[ технlчного
обслуговуванюI, ocHoBHi особлrвостr
користувrlння ексIшуатацiйними
iчiегерitiJlами (па.:rиво, олI]iви, мастиJIа,
електролiт, антифриз та ilше);
правила надання першоi допомоги
потерпiлr.пrл пiд час дорожнь0-
TpaHcIIopTH}D( пригод; основи
правовI/ж основ i вiдповiдалъностi за
порушешUI правиJI дорожнього руху,
з авданшI матер iальноi шкоди.
Виконус щоденне технiчне
обслуговування за тиflовим
ilJIгоритмом з допомогою викладача r

саlълостifшо.

матерiалами. Застосовуе ocrroвIll
прlйоми caMoKoHTpoJIIo за якiстю
викOt{ання практичного водirrrrя,
потребус незЕачнOi консуяътацii
майстра (iнструкгOра).

9

Учень (слухач) володiе основним
навчальним матерiалом.
Знас законодавство YKpairlll про
автомобirьний транспорт i дорожнiй
рух; правиJIа дOрожнъого руху'
особrлшостi будови та KepyBaHHrI

tlвтотранспортними засобами,
призн{цення, розташуваннrI, булову,
принlц{л дii агрегагiв, складовIФ{
одиниIF, меха:riзмiв i систем
автотранспортних- заеобiв категорii
(С} та правипа ix технiчноi
ексrшуатацii; ocHoBHi вiдомостi з
будови, пр€lвила ексгшуrrаllii i
технiчного обслуговуваннrI причепiв;

TpaHcпopTHlD( црргод та ocI{oBHr
споооби iх iiоilередх{sння; ocHoBHi
приtIини виникнешfi неýшр€lвностей;
характер вIIJIиву природнш( умов
(дощ, туман, ожеледиця та irшrе) на
безпеку руху; основrtlrй порядок

основи
автотранспортними
MorKrп,Bi приrIини

гIроведеншI
обслуговуванюI,
користуваннri

KepyBaHHJ{

засобами;
дорожньо-

технlчного
особлршоотi

екстrrysтацiйними
магерiалами (па-тплв0, оливи, мастЕпъ
електролiт, анr,ифрiтз та irшlе);
ocHoBHi пDавила зберiгашrя

Учеrтъ (слухач) самостiйно i * цiлому
цравильно органiзовуе робоче мiсце
водiя, ýравилъно викоЕус прийоми i
вцрави з rrрактиIIного водiння
tlвтотранспортýого заообу кrгегорii
кС>>.

Застосовуе ocHoBHi прийоми
самоконтроJIю за якiстю водiт*ля,

iнодi потребус консулътацiТ майстра
(iнструкгора).
Виконуе виъ{оги гIревил д8реýшьOг0
руху. З дог{Oмогою майстра
(iнструlrгор) перевiряе технiчr*й
cTutн €lвтотрttнспортýого засобу перед
виiздом на лiнiю та пiсдя повернеш{rI
з рейсу. З чаýтко}ою доЕомогою
майстра (iнструкгора) викоЕу€

роботи з щоденного технiчного
обслуговування i}втотранспортног0
засобу. З частковOю дсгtоh{огою
майстра (iHoTpyKTopa) усра€
тех*liчнi HeýпpaBяocTi, якi виникають
пiд час роботи автотранспортнOго
засобу на лiнii i не потребуютъ

розбирання головних механiзмiв.
Заправляе автомобiлънi транспортнi
засоби rr€шивOм
ексILjтуатацiЁтними

та шшими
мrгерiатами.

Надас гlершу допомогy пстерпiлим
пiд час дорожнъо-тр;tнспортних



автотранспортнIж засобiв на
вiдсрlлтiй стояrщi i в гаражi, правиJIа
надання першо1 дошомоги
потерпшим ilц час дорФкньо-
TpaHcrropTHIж прI4тод; ocHoBHi
гrравовi 0снови i вiдповiдалънiсть за
порушеЕIiя правил дорсжirього рухry,
цравиJI ексгшуатацii трансшортного
засобу, зirвдаш#I мrгерiа-гьноi шкодr
та шкоди н€lвколшшньому
середовшцу.
Його вiдповiдь в цiлому гIравипьнц
до стагньо обцруrrгов{tна.
С амо стiйtrо використову€ теоретитнi
знання пiд час вирiшеr*rя
rrр€жтичних завданъ з водiння з
незначною допомогOю викJIадача.

пригOд.

ш

Учеrъ (слухач) володiс
системнимиузагarльненими

знflннями навчального магерlаJry в
повному обсязi та здатен ix
ефекгивно використовувати для
виконання Bcix передбаченlD{
навчtlJlьною прсграмою пражтиtlнI,il(
завдзlнь.
Знас законодttвство УкраiIшл про
автомобiлънrй трансrrорт i дорожнiй
рух' прitвила дорожнього рр{у;
ппrrбгrтлрпгтi бrrпrrптя ,тл rret1\/E2tJlJgvJl-\чуLL

ilвтотрzlнспортними засобit]\,Iи дJuI
перевезешUI в{lнтФку цризЕачення,
розташування, будову, пршщрш дii
агрегатш,
механiзмiв

скJIадовID( одиниIФ,
i систем

автотранспортнI/D{ засобiв категорii
(С) та гIрzlвиJIа iT технiчноi
експлуатацii; булову правиJIа
сксilлуатац11 l ltу,\flt,1г1tJi (,

обс;ryговрання причепiв; основи
KepyBaHIUI автотранспортними
засобами; моrкшлвi rrричини
дорожньо-транспортнID( цригод та
способи iх попередкеш{rI, причиrrrr
виникненЕrI несправностей, сгlособи
ix виявленIuI та ycyHeHюI; характер
вIlпиву природнLD( умов (дощ, чrман,
ожеледId{я та iimre) на безпеry руху;
порядок прOведеш{l1 технiчного

Учеrъ (слухm) викону€ якiсно
вцрави з водir*rя автотранспортного
засобу кагегорiТ (CD 

"

Керус автомобiльними
транспортними засобами, frti
вiдrосягъся до кжегорii кС> за

рiзшпr дорожнiх yrv{oв, Виконуе
вимоги цразил дорожнього руху,
правип IIеревезень BtlHTEDKy.

Забезпечуе н€rпежниIi тежriчнlй стан
автотрltнспортЕого засобу. Перевiряс
тежriчнrdд gTarl автотра}lсrr*ртного
засобу перед виiздом на лiнiю та
пiсля повернення з рейсу. Забезпечус
справнiстъ обладншжя вiдповiдно до
вимог стандартiв, що стосуються
безпеки дорожнього pyx}i i охорони
наlвколишнього середовип{а. В*ш<онуе

рабжх з щодеýнOго технiчного
обслуговуван}б1 Еlвтотрzlнспортного
J(ltJt 1' v-

\/л, -о- *o.rrrirrrriJUYDOr- rLлпllпI

Hecпp€lвHocTi, якi вr,rrшлк{tютъ шд час

робсrги zlвтотрансЕоtrýного засобу на
лiнii i rlе потребуютъ розбиралпля
головнIlD( механiзмiв. Виконуе
регуlлова_гlънi роботи. Загlравляс
автомобiлънi TpaнýnopтHi засоби
п€lJIивом та
ексIшуатацrиними

1ншими
матерiалал,lи.

Оформ..lтrэс дорожню документацiю.
надае першy дOпомогy потерпiлпчr



обслуговуваннJI; правиJIа безпечного
ведешш робiц протипожежноi
безгlеки та caHiTapii пiд час
техI{1lIного обслуговуванIuI
автOтранспOртного засобу та при
роботi на лiнii; особливостi
кориýтуванiýi ексIшу.iтацiйнlми
матерiалmли (палlво, оливи, мастиJIа
електролiт, атrтифриз та irшe);
правила зберiгаIшя
автотрЕlнсшOртних засобiв на
вiдкрll:гiй стояlщi i в гаражi; правила
над€lш#I першоi допомоги
потерIIшим пlд час дорожньо-
транспортнI/D( гIригод; правовi осЕови
i вiдповiда-гrьнiсть за гrорушення
прtlвил дорожнього руху, правил
експлуrгаrдii транспортног0 зас*бу,
завдаш#I MaTepiabHoi шкоди та
шкоди нав колишньомY с ер едовI,щу.

пiд час
прргод.

ДОР ОЖНЪ О-ТР aHCEOPTHIЖ

11

Учеrь (слухач) волOдtе
системнимиуз€lгrlльненими

знсlннями навчаIьного матерlалу в
fIовнOму обсязi, з€жонодавство
YKpair*l про автомобiлъrпай
трансIIорт i дорож*riй рух; правила
дорожнього руху; особлlвостi будови
та керувilшIя fiвтотранспортними
засобаiи; цризначеяня, розташування,
будову, приIщип дii агрегатiв,
скJIадовI1ж одиниць, механiзмiв i
систем чtвтотрЕlнспортнID( засобiв
категорii кС> та правиJIа ix технiчноi
ексгьтуатацii; будову, правила
ексгшtуагатIii l технlчнOго
обслуговуван}uI гrричепiв; основи
KepyBaHIUI автотранспортними
засобамрr; MoxtilиBi Еричшi}l
дOрожньо-трilнспOртнIlD( црргOд та
способи iх попередкеннrI; причини
виникненшt несправностей, способи
iх виявлення та усунеш{я, характер
вIIливу природIIID( умоБ (дощ, TyIi{aH,

ожеледшIя та iшпе) на безпеку руху;
порядок проведеш{r{ технiчного
обслуговуван}#{; правипа безпечного
ведення робiт, прстипожежноТ
безпеки та caнiTapii пiд час

Учеrъ (с.rуlrач) са*остiйно l в
гIовному викоlrу€ Bci вправи та
прлйоми з цракти!Iного водiшrя
автотранспортнOго засобу категорii
кС> за рiзrппr дорохслiх умов,
Виконуе вимоrи правил дOрожнього
руr(у. Забезпечу€ наJIежr*й технiчrшй
стан автотрансýортного засобу.
Перевiряс
автотрttнспOртного засобу гlеред
виiздом на лiнiю та пiсля пФверненюI
з рейсу. Забезпечус справнiсть
обладнанIrя вiдповiдно до вимог
стаrцартiв, що стосуються безшgки

доро}кньOго рр{у i охорони
нttвколишнього середовиIIIа. Виконус
роботи з щоденног0 технiчного
обслугов}ъання автотраЕсIIортЁого
засобу, Усувае технiчнi несгIравностi,
якi виЕикrlютъ пiд час роботи
автотр€lýспортногс засобу на лiнii i
не пOтребуютъ розбирашrя гоJIовнIж
механiзмiв. Виrcнуе регулювальнi
робо,ги, Заправляс автомобiльнi
тршлспортнi засоби ilaLпивом та
1ншмми ексrrryатацifuiшrи
ма:герiа,lтами. Оформ"тпое дорOжню
дOкументацшо Надае першу



технl(IнOго обслуговуваннrI
автотрzlнспортного засобу та гrри

роботi на лiнii, особллшостi
користуваIп{rI ексIшуатацlиними
мrгерiалашrи (паллшо, оливи, мастипа
електролiц шrгифршз та iнше);
правила л Е л,л:_л-_--Juýprr аЕн)1

aBToTpaIrcпopTHIж засобiв на
вiдкрIггй стояrш{i i в гаражi; правила
надашUI цершо1 допомоги
потерпiлшл пiд час дорожньо-
TpaHcшopTHpD( црлгод, правовi основи
i вiдповiдальнiстъ за порушеннrI
правиJI дорФкнього руху, шравил
експлуагацiТ транспортного засобу,
завданшl матерiальноi шкоди та
шкоди нatвкоJIишньому середовиIцу.
Мае пiзнава_шrпй irrгерес до обраноТ
глэофесii.

допомогу потерпiлп,r пiд час
дOр ожньо-тр aHýпopTHlD( пригод.

I2

Учень (слухач) володiе ттOвними?
системними знаннями Еавчального
магерiалу в повному обсязi.
Знае законодавство Yrqa1юr пр0
автомобiлънlй трансrrорт i дорожнiй
рух; правила дорожнього руху;
особливостi будови та керуваннr[
€lвтотранспортними засоба"пги;

цризначеннlI, розтаrrц.ваннll, будову,
црш{1+{л дii агрегагiв, сюцадовlD{
одиЕиIр} механiзмiв i систем
.lвтотрансгIортнI|ж засобiв категорii
(С) та правила ж технiчноi
експryатацii; булову, правиJIа
ексIшуtrгац11 1 технlчного
обслуговуванюI причепЬ, осЕови
KepyBzlHHrI зlвтотрrtнспортними
засобами; мохсшлвi приqини
дорожньо-трансfiортнiФ( ЕрIflод та
способи ik попередкешrrl; причиr*t
виникненI#I несправностей, способи
iх виявлення та ycyнeшIr{; характер
вIшиву природню( умов (дощ, цrман,
ожеледшц та irmle) на безпеку руху;
порядок проведешш технiчного
обслуговран}ш; правила безпечного
веденнlI робiъ протипожехсlоi
безпеки та caнiTapii пiд час
технiчного обслчговyваннrI

Учекь ("луrаФ самостiйно l в
повному викону€ Bci вправи та
прrлiоми з гtрilшиtlЕогo водir*rя
автотранспортного засобу кагегорii
кС> за рiзни:< дорожнiх }мOв.
Виконуе вимогI4 правиJI дорожЕъого
py;ry. Забезпечу€ н.LпежIilй технiчнрrй
стан tlвтотр,lнсIlортного засобу.
Буксируе автопричiп. Перевiряе
техяiчнrай стrж автотрaжсЕортного
засобу перед виiздом Еа лiнiю та
пiсля повернеш{я з рейсу. Забезпечуе
справнiстъ обладнаrжя вiдповiдно до
вимог стандартiв, що стосуютъся
безпеки дорожъого руху i охорони
н€lвколишIнього середовиIца. Виконуе
роботи з щсденнOго технiчного
обслуговування автотра}Iспортного
засобу. Усувае тсхнiчнi HecllpaвHocTi,
якi виник€lютъ пiд чаý роботи
zlвтотр.lнспортнсго засобу на лiнii i
не потребуютъ розбираr*rя головнlD(
механiзмiв, Виконус регулювалънi
роботи. Заправляе автомобiлънi
транспортнi заооби пft;rr.BOM та
1нIIIими ексIIJIуtrf ацIиними
матерiалами. Оформlлос дорожню
документацiю. Надае першу
допомогу потерпiлlдл пiд час



дор ожньо-тр€lнспсртнIф( пр}год.автOтранспортного засобу та гIри

роботi на лiнii; особливостi
користуваншI ексItшуtrгацйними
матерiалами (па_rпшо, оJIиви, мастила,
елекrролiц шrгифриз та iшше);

автотрансЕортних засобЬ Еа
вiдкритiй стояrщi i в гаражi; правипа

першо1 допомоги
потерпiлrпл пiд час дорожньо-
TptlHcпopTHIlD( прrгодl правовi основи
i вiдповiдальнiсть за uорушекrr{

цравил дорФкнього руr(у, правил
експгуагацii транспOртного засоф
завданнrI мrгерiа-lьноi шкоди та
шкоди н€lвколишнъому середовищу.
Виявляе пiзнавшrьrпшi irrгерес до

11. новоl технlки.

[Тримiтка: Перевiднi оцiнки з батiв:
- 7 i8- <<задовiлъно}
- 9i10-кдобре>
- 11 i Т2 - квiдмiнно>



<<Розглянуго>

на засiданrri цшсловоi
KoMicii викJIадачiв професiforоi
пiдготовки та MйcTpiB виробничого
сiлъськогосrrодарськогс, автOтранспортного
електр отехнiчного нагrрямiвл
Протокол "Ns б BiБ *rд ф?rОF 2020р.

Костирко В.М.

ТЕМАТИЧНИИ ПЛЛН I ПРОГРЛЬ4Л
з предмету

кВодiння автомобiля>

директора з НВР
Сlryчъка A.i.

2020р.

голова koMicii

кЗатверджую>

N9
з/п

Тема Кiлъкiстъ годин

1 Початковi вправи з водiння в умовах
маневрового майданчика

5

2 Водiння на маневровому майданчику 12

П epu.ta ко нmр ольн а пеDевiрка 10хв
aJ Водiння по дорогах з малою iнтенсивнiстю

оу)ry

10{4)

4 Водiння по дорогах з великою iнтенсивнiстю
t.l\лrt/ч l1ry

14(4)

дрv еа конrпральн а пере Bipka 1 0хв.
5 Водiння за особливих умов 6

6 УдосконаJIеншI технiки керуваннJI 12

квалiфiкацiйна пробна робота 25хв.
Всъого годиЕ: 60 {8)



кРозглянуго>
на засiданнi цlцсловоi
KoMiciT викJIадачiв шрофесiйпtоi
пiдготовки та майстрiв виробrи.Iого
сiльського сподарського, автOтр€lнспортного
електр отехЕlчнOго напрямLв
ГIротокол ЛЪ б *iд#}!_2а2{)р=
голова koMicii Костирко В.М.

В.о. застулрщ директора з НВР
Сlryчька A.i.

2020р.

кЗагвердкую>

ТЕМАТИЧНИИ ПЛАН

Навчальна професiйно - Ерактична пiдготовка
кВодiння автомобiля категорii кС>>

IIримiтка: у дужках вкЕlзана кiлъкiсть гомн водiння автомобiля у
темну пору доби.

J\g
зiп

Тема кiлькiсть годин

1 Початковi вправи з водiння в умовах
маневрового майданчика

5

2 Водiння на маневровому майдаЕчику |2
П ерu,tа конmрольн а пepeBipKa 20хв

aJ Водiння по дорогах з маJIою iнтенсивнiстю
оухч

l0(4)

4 Водiння по дорогах з високою iнтонсивнiстю
ftl лaI /
рYl\Y

14(4)

лрvz а конmр альн а пepeBipka 1 5хв.
5 Водiння за особливих умов 10

6 УдооконЕIJIенIIJI технiки керування 8

квалiфiкацiйна пробна робота 25хв,
Всього годиЕ: б0



прогрАмА
г{рофесiйно - шрактична шiдготовка
кВодiння автомобiля категорii кС>>>

тема i змiст Кiль
KieTb
годин

Тема 1. Початковi вправи з водiння в умовах маневрового
майданчика

э

Посадка на робочому мiсцi водiя. Ознайомлеш{я з органами
керування, кснтрольно-вимiрювальниwrи приладilми i crтHarriзalдii
автомобiля та пр€lвила користув€Iш{я ними. Прлйоми дй орг€ж€tми
KepyBaнHrt i сr,гналiзацii.

ВiдпраlцованI#I пршiомiв правкьноТ посадки на робочому мiсцi
водiя, fiраврrjlьЕогff IIоло}кення рук на р},лъовоfuiу колеоi та нiг fiа fiедzulях.
Регу:шоваr*rя сидiнrrя, дзеркал заднього виду, пршIасув;lýня ременя
безпеки.

Загryск двигуна. СпостереженIuI за контрслъне-вимiрювllJlьними
приладами.

Прlйоми дii та взасмодii органа},rи керуваннr{, сигЕапiзацiТ lлри
iмiтацii поч€tтку руцу, руху по прямiй, Е€шрi}во i наяЬо, керед зупшrкою,

Прийоми керувiIш$I автомобiлем.
Рушання автомобiля з мiсця, рух по прямiй з переключаЕ}ям передач

у висхiдному та низхiдному Ilорядку. Регулюваяrrя швлцrостi руху.
Повороти нагrраво i налiво, гttJIъмування, з)шинка.

Розвrлгок навиl[ок Kepyвaн}rrl: положення рук }ra рульовому колесi,

рулюваннrI наrrраво i налiво двома руками в тому числi i з <перехваIом)),
EaBпepeMiHHo правою та лiвою р\кою, збiльшуючи irrгенсrвнiстъ
поворотiв рульового колеса.

ВiдпраI+ованнrI Hrlвиtloк взасмодii органами керуван}ж rrеред
початком руху, пiд час водiнrrя на рiзrrrгr передачilх з розвOротitми,
гIоворотitми, повi.гьного i термiнового гrlJlъмуваннlt, пiд час зуIинки. Рух
заднiм ходом. Розвороти в необмеженому й обмежеЕому проiздi. Зуггru*rtа
i стояrжа.

Тема 2. Водiння на маневровогt{ч майданчику l2
Пiдготовка до виiзду. Кокгрольний огляд автомобiля.
Запуск двигуна, перевiрка показztнь контролъно-вl*tiрюв€}Jlьних

приладiв Тренуваlтrrя у рушеннi з мiсця, рух по прямiйl, поворсти
пРаВоруч i лiворlпл. Прийоми пдавного пtJIьмування.

Рух з невеликою шгвидкiстю.
Рух з перекJIючан}им rrередач у висхiдному i lпвхiдlому порядку.

Зугшпжа.
Рух заднiм ходом по прямiй з поворотом, розворот без застосування

та iз застосраннr[м заднъого ходу.
Рух з рiзною швидкiстю. Рух по прямiй з переключzlн}u{м передач.



Розгiн. Змiна швидкостi регуlпов{tш{ям пOложеЕня дросеJьýоi заслrrжи.
Перек.lпочЕtш{я передач у висхiдному i rмзхiдному пOряд{у. Гlослiдовнlй
перехiд на шDкчу Еsредачу. Перехiд Еа нюкчу передачу без дотFимання
послiдовностi виконrlння рiзнlос способiв г€lJIьмування {повiлъне,
TepMiHoBe, переривчасте).

Рух у рiзrшос напрямкtlх. Повороти правор}л{, лiворуr. Рух мiж
перепiкодами з поворотами праворr1 лiворуr, Ppi заднiм ходом з
використ€lннrlм рiзнюr способiв стежеш{lI за дорогOю через задн€ BiKHo,
бокове BiKHo, вiдкрrrгi дверi кабiни, за допомогою дзеркi}л заднього виду.
Рух заднiм ходом з поворотilми праворуч, лiворl^r у необмеженIlD( i
обмеженшl проiЗдах. Рух заднiм ходом вцродовж cTitпl, зуIп{rжа. Вiд'Тзд
вiд стiни. Рух заднiм ходом на пiдйом.

Маrrеврування в обмеженlD( проiздах. Проiзд колifuштми дошками
переднiм i заднiм ходOм. Постановка автомобiдя на стоrшжу в бокс
переднiм i заднiм ходом прямо i з поворотом. Проiзд габарrагною туЕеJIю
прямо i з поворотом, лереднiм i заднiм ходом.

В'iзд до габаритного Jрорика прямо i з поворffтом, маЕеврування i
виiзд iз lъого переднiм ходом. Зуглшжа автомобiля передliм i задriм
ходом бiля умовного тротуару, мiж двома автомобiлями на стояrщi, на

узбiччi, перед стоп-лiнiсю, бiля вибраного орiентира} знака.
Подолаr*rя шерешкод переднiм i заднiм ходом: колii, колifoiоm моста'

вибоirм, горба (пагорба) iз зупr,тrкою у впадш{i навгrеремirшо переднiм i
заднiми колесами на сгrуску; сiдловиrм iз зуЕинкою у впадшi
HtIBпepeMiHHo переднiми i заднiми колес;lми без галъшryв&{ня; виiзд на
(клин)) переднiми колесами автомобiля iз зупинкою на вершт*ti й
утриманюI 2-З секуЕди.

Подолаr*rя косогору, що мае ухил влiво або вправо; кбугра iз
зуIмнкою та рушашrям з мiсця на пiдйомi та сгryску. Водir*rя на дiляrrках,
де cTBopeHi небезгrечнi умови: залiзrштщщй переiзд без шдагбаулrа i з
шлагбаумом, проiзд перехресть, зупинок маршругшФ{ TpilrrýHopTнlш(
засобiв, рЕштова поява пiшохода тощо.

ВИпраrцовання вцрав на BaHTiDKIIoMy автомобiлi з автопричепом
дозволеною м€ксимаJIъною масою не бiлъше 750 кг на маневровому
майданчr,ку.

п eptll а конmо ольн а п ер eqipka 20хв
Пiд час контролъноi перевiрки виконуютъся з€}вдання.

рушаш{я з мiсця, розгiн i переключан:яя передач у висхiдному;
лшtзхiдному rrорядку, дотриманI$I послйовноотi, зупинка;

рух по гrр*tiй, з)шиЕка на зад:lному мiсцi, MaHeBpyBaHHl{ в
обмеженому проiздi, повороти, розворOти, зумнка й рушаl*ж з мiсця на
гliдйомi;

маневрування заднiм ходом, заiзд у бокс;
проiзд регульованlж i нерегульованIl>{ перехресть, залiзнrтчтпж

переiЗдiв;
об'iзд, обгiн, зустрiчний роз'iЭд.



Тема 3. Водiння по дорsгах з малою iнтенсивнiстю руху 10(4)
Р5о< по прямiй, прямування за трансшOртом з дотримаЕням

необхiдноi дистанцii та швидкостi. Зугиrжа на узбiччi та вiдновлення

руху.
Проiзд перехрестъ црямо, з IIоворотом правOрr{, лiворул. ýх

дOрогilми з обмеженOю видимiстю, пiдйомами i спуск€lми. Зупшжа i
рушання з мiсця. Рух на мостах, IIuuIхOпроводах, у TyEeJIJ{x. Проiзл
залiзничних гrереiздiв iз шлагбаумом, без шлаrбаума. Об'iзд, обгiн,
зустрiчrшй роз'iзд.

Прrйоми MaHeBpyвaHюI на АЗС.
Водiцня автоъяобiля на дорsга}i у Hacsлe}Il]l** г+/нкта,!,t. Рух у

транспортному шотоцi, Перестроюваняя в рядах пiд час py>v вулшими з
багаторядпп,r ру)юм. Обгiн i об'iзд з дOтриманIfiм безпечrпж irrrервалЬ i
лдстаrпrй. ПроiЗд зупинок маршругн}rх TpzrHýпopTHIlD( зассбiв,
гriшохiдrшос переходiв. Зупштка бiля троryару i почагок руху. Виiзд з

другорядноi дороги. Зустрiчяий роз'iзд вузъкими вупшдями. ПроТзд Т-, Y-,
Х- подiбних перехресть прямо, з поворотtlми праворуч, лiворуl. ГIроiЗд
майданiв. Водirтrя вулшIями з трамвайrrr.пл рухом з IIоворотом г{равор}л{"

Лiворlпl i розворотом.
D:-*л--л-IJllцrрсLцýrлвнняi вIIрав Ira BffrT€ýKEiolviy автомОбiлi З аtsТОliРИЧеilОМ

дозволеною мilксимаJIьною масою не бiлъше 750 кг.

Тема 4. Водiння по дорогах з високою iнтенсивнiстю руху 14{4)
Рух у траЕспортноьý/ пryтоцi, з'iзд на др}торядну дФр*гу Виiзд з

дрyгорядноi дороги на гоповну. Рух по естакадах. Р5оi на закруглеЕих
дiляrжах дорiц вiражах на пiдйомах i сгryсках, на мостах, IIIJýгхсцроводах,

у TyHeJuIx. Обгiн, зустрiчlпшi роз'iзд у Micrцx звуяеяня дороги.
Зустрiчrпй роз'iзд на поворстах. Проiзл залiзrплчlлоЕ переiздiв, населенlD{
гryлш<тiв i зупинок марIпрутних TpaнcrropTнlu( засобiв у населенI/D(
ITyHKTax.

Водiнrrя вi}нтzDкнOго аlвтомобiля Еа дорогах у Еаселенlж ýуЕктах.
Виiзд на дорогу. Зупrrrжа бiля тротуару i початок руху. Рух у
TpaнcпOpTiioмy пстоцi. Персстроювання у рядах, обгiн транспорfi{i,Ё(
засобiв. Проiзд гriшохiдrшос переходiв, зупинок маршругнрж транспортних
засобiв, Зупrrrrка бiля тротуару. Паркуванrrя. Рух дорогами з
одностороннiм рухом. Розвороти на дорогttх, рух через мости,
ШJUIХОПРОВОДИ, тlrнелi, Проiзд складilж регульOваъr'д1 HeperyJ15oBaglж
перехрестъ. Проiзд перехрестъ у транспортнOму потоцi, гrовOроти i
розвороти на перехрестi.

дрv z а конmр ольн а п ер eBipk{t 15хв.
Пiд час кOнтролъноТ шеревiрки виконуються завдаЕrul:

рушаш{я вiд троryару (узбiччя);

розгiн до найвrпцоi шереджi i перехiд до наfoшшс.tоi;

рух з рiзною швидкiстю, зупинка;
керуван}rя у транспортному потоцi з маJlсю та великOю

iн:геноr,шнiстю очхч:



об'iзд, обгiн, зустрi*rrй роз'iзд;
маневрування в обмеженому гlроiздi;
з}цинка i рушання з мiсця на пiдйомах;
проiзд гrерехрестъ, за.rriзtпа,tтпо< переiзлiв.

Тема 5. Водiннfl за особливих

насеЛенlD( гryнктiв. Рух по об'Тзrпж шлrtхzlх, зуотрiчlмй роз'iзд, Рр на

KpyTpD( поворотzж, пiдiомах i спуск€ж. Проiзд по дерев'яrпах MocT€lx,

ni.*, колifшшдС та irшrлж дорогах. Рух на снiговlж дорогах, через лъодовi

перепраВи (яшilо дозволrпотъ Kolfi(pcтHi -умови), мокрiй TpaBi.- 
БуксируванЕlI автомобiля. Зчiгшlюва:rня автомобiлiв жорсткою та

гнуqцо*о =,ni.*oo з дотримalнюIм вимог безпеки. перевiрка яадiйностi

,ob.rn*""". БуксИруваннЯ автомобiля на зчiтщi по прям7й,, на noвopoTаq

пiдйомаХ (сгlускаХ). ЗушшЖа бiлЯ тротуарУ (на узбiччi). В'iзд у ворота

вiдч911;r*"о.
Вiдпраl+ованIш вцрав на BaHT€DKEoMy автомобiлi з rrвTofipшIerroм

дозволеною максим€lльною масою не бiльше 750 кr

удосr.о"аrrення технiки кsрування автомобiлем.
УдосконаленшI навиtIок маневрування в обмежеr*ос проIздах,

маневрув€lння задriм ходом.
i*ад"* i TepMiHoBe мi}неВруваннrl. Термiновий розгiн i га;lьмування,

УдосконаленнlI навиЕIоК кýруванIш автомобi;rем ýа дорогах.
Рух i MaHeBpyBrlшUI в iкгенсршнOму транспорfi{ому noTCIý, Взаемодii

з пiшоходами та iшrrими }л{асниками дорожнього руху,
ПерестроюВання'об'Тзд,обгiн,ЗУПинка}р}rШанЕязмiсцяЗ]шинки.
Трiнуваннrl в yMiHHi керуватися дорожнiми знаками i розмiткою,

прогнозування розвитку аварifuшпс обставиrr дii водiя щодо ix
попереджеш{я,

прlйоми економiчного водiшlя автомобiля: повiлънс рушашш з

мiсця, енергiforrй розгiн, вибiр опIимаJIъноI швидкостi руху i передачi,

шрогЕозуваннrI характеру руху трitнсIIортýого цотоку, використаЕýя сиý

iнерчii.
В iдпр аl+овання вправ iз контраварiйшоi пiдготовки,

Розгiц та гrрrйоми термiнового га.uъмуваr*rя, i маЕевруваЕ}lя на

спизькOму покриттi. Керуваrшя пiд час занесенIilI. Об'iзд pzшTOBo

винlu<лоi ,r.р.йоди, fiii водiп пiд час ослirшешlя. Пqlйоми i дii вlлiя пИ
час зiш{есенIбI автомобiля, ВИпраlровуВаннrl швидкrсног0 r термlнового

MaHeBpyBaHIUI. TepMiHoBe гальмування. УдосконalJIення HaBиttoK

виконанНя вгIраВ зi швидкiсного керувilнl{я рулъоýим кOлесом з метою:

стабiлiзацii автомобiля пй час зilнесенFlrt малоi ампяiтуди; стабiлiзацiТ гriд

час занесення середньоi стабiлiзшrii пiд час ритмi*rоrо занеGсI{I{я.

Квалiфi цrина п



KpHTepii квалiфiкацiйпоТ атестацii випускннкiв
Щержавного професiйно-технiчного навчального закладу

<<Реутинський професiйпий аграрнпfi лiцей>>
Профеоiя 18322) Водiй автотранспоtr}тцих засобiв.
Спецiалiзацiя - водiння автотраflспортвих засобiв категорii <<С>>.

Б
&п
u

Знае YlMis

l

Учень (слухач) з допOмогою викJIадача
вiдтворюс на piBHi розпiзнання oKpeMi
елементи навчальнOго MaTepiarry,
пOв'язаного з будовою автомобiля,
правилами та безгrекою дорожЕъого руху.

Ученъ (слухач) з востiйною допомогою
майстра (iвcTpyKTopa) виконуе JIише
елементи вправ з водiння
автотрансuортýогс засобу категорii <<С> Без
присвос}лЕя лсвалi фiкацii.

2

Учень (слухач) безсистемно, неповно
вiдтворюс oKpeMi фрагменти навчаJIьного
MaTepiarry, пOв'язаного з буловоrо
автомобiля, правипами та безпекою
дооожньог0 Dжч.

Учень (сrryхач) з постiйною дёIlомогою
майстра {iнcTpyKTop) викоilу€ вправи з

водiння автотраfiсЕортного засобу категорii
кС> Без присвO€tлнJt квалiфiкачii.

3

Учень (слухач) з допомогою викладача
вiдтворюе фрагменти навчапьного
MaTcpialry, пOв'язаного з буловою
автомобiля, правилами та безпекою
дорожнього руху.

Учеrъ {слухач) з доilомоrою майстра
(iHcTpyKTop) викоЕуе вправи з водiння
автотаýспортного засобу категсрii кС>
При викона*lнi вцрав догryека€ться
помилок, .ш<i самостiйно виI}рitвити не
може. Без присвоснтrя квалiфiкачii.

/t

Учонь (слухач) володiс матерiалом в
неповному обсязi, без розумiнrrя вiдтворюе
навчальний матерiал, пов'язаrптй з

призначеннlIм розташуванням, будовою,
пршilшпом дii агрегатiв, скJIадових
одиниць" механiзмiв i оистем
автотоанспоотних засобiв категооii кс> .

Учень {слухач) з часткOвою допомогою
майстра {iHcTpyKTopa) викоЕуе вправи з
водiння автотр€tнсrrýржого засобу категорii
<С> Без ilрисвоення квалiфiкачii.

5

Ученъ (слухач) розумiе основний
навча,ъний матерiа.гr, здатний дати
визначення по}IJIть про призначенЕJI

розташ}ъаннrI, булову, приЕцип дii
агрегатiв, 0кладових одиниllь, механiзмiв i
систем автотрансrrортних засобiв категорii
кС>

Учень {слухач) викснус Ееýну кiлькiсть
прийомiвiвправзводiння
автотранспортного засобу категорiТ <С>

При виконаннi доЕускаеться зна.пrоi
кiлькс*тi ломилок, якi .racTKoBo вилравити
може з допомогою майстра {iHcTpyKTopa).
Без присвосrяя квалiфiкаuii.

6

Учень (с:г5жач)вiдтворюе основний
навчальний матерiал, пов'язаний з
призначенЕям розташуваннr{м, будовою,
принципом дii агрегатiв, складових
одиниць, механiзмiв i систем
автотранспортних заообiв категорii кС>.

З кOЕсультативЕою доrтомогOю майстра
(iHcTpyKTopa) Сщжач виконус перева]кrIу
бiльшiсть прийомiв та вправ з практиtшого
водiнтiя автотраЕспоржог0 засобу категорii
<<С),

При виконаннi доrryскасться помилок, якi
виЕравити може за допомогою майотра
{iHcmvкi-ona'i. Без fiiiиcвocilнjl хзалilЬiкацii.



7

Учень (слухач) самостiйно з розумiнням
вiдтворюс суть основних положень
навчilltьного матерiапу, гtов'язаного з
призначенням розташуваншlм, будовою,
пршщшIом дii агрегатiв, скJIадових
одиниць, механiзмiв i систем
автотранспортних засобiв категорii <<C>l,

ллл6----лл--,-- Ё.,*л_-, -л*,--;---.л_лUlytjUJttiiiijtJt,l{lvty-l l/JЛUDрl lo iUАпlЧГlUlU

обспуговування автOтранспортних засобiв
длlI перевезення пасажирiв. Иого вiдповiдъ
в чiлому правильна, але мiстить неточностi
стосовно законодавства пр0 автомобiльшлй
трацспорт, пра.ви-тIа дорожяього руху,
технiчну експлуатацiю автотранспOртних
засобiв.
Виконуе практичнi
технiчного
автотранспортного
викладача.

завдаI{}ля з щоденЕого
оболуговуваннrI

засобу за допомогою

Учень (слlхач) ýравипьно внкону€ прийоми
i вправи з практичного водiння
автотранспортЕOго засобу категорii <С> .

Виконуе вимоги лр*вил дOрожýього руху.
В оснOвнOму забезпечуе на.тrежний
технiчний стан автотрансfiортýого заообу.
З допомогою майстр {iнcTplKTopa) усувас
._,,,;,,,,-;,-^л-*л_,,лл; *,i -,-,,,,.о,л.- *,i*lчмlапt п9wr!р4Dпv!ll, дl\l Еуlryл\4rurD Itlл

час роботи автстрансЕортног0 засобу на
лiнit i яе потребуlсть розбиран}fi головних
механiзмiв. Заправляс автомобiльнi
TpaнcпopтHi засоби паJIивом та iнrrими
експпvятяlliйни,rли лtятепiапями ?ястосовvг
ocHoBrri прийоми самоконтрояю за якiстю
виконаt{юI практич!{аго водiння, потребуе
часжовоi консуьтачii майстра
(iHcTpyKTopa).

8

Знашlя ушя (слгl.хжа) с достатнъо повЕими,
BiH вiльно застосовуе вивчеr*лй матерiа.гl в
практичнiй дiяльностi, BMic аналiзувати i
робити висновки.
Знае розташуваннJI, булову, принrryrп дiТ
агрегатiв, скlrадових одиниць, механiзмiв i
систем автотранспортних засобiв категорii
кС> , особливостi булови та кер}ъан}uI
автотранспортними засобами, базовi знаннjI
з правил експ.lryатацii i технiчного
обслуговуван}uI причепiв; з основ
KepyвaнIil{ автотранспортними засобами;
орiентуеться у можливих причинах
дорожЕiьо-трансiiортЁих iiригод; liричFiн
виникнення несправностей; основний
порядок проведеннrt тsхнiчного
обсrгуговуванюI; ocHoBHi особливостi
користраннrI експJгуатацiйними
матерiатtа_ми {паливо, оливи, мастцJIа,
електролiт, антифриз та iнше); правила
наданшI першоi допомоги потерпiлим пiд
час дорожнъо-транспортних цригод; осЕови
правових основ i вiдповiдальностi за
пор}шеннr{ правил дорожнього руху.
завдання MaTepia_ibHoi шкоди.
Викоrтуе щоденне технiчне обслlтовуъання
за типовим алгоритмом з допомOгою
викладача i самостiйно.

Учеrъ {слухач) викоrrуе правильно прийоми
i внрави з гrрактичýого водiння
автотранспортного засобу категорii кС>.
Виконуе вимоги ýравиJI дорожýьог0 руху.
В основному забезпечуе належний
технiчrrнй стаЕ автотранспортýого засобу.
З допомогою майстра iiHcTpyKTopa) усувас
технiчнi HecпpавýCIcTi, якi виникають пiд
час роботи автотраlrспортного засобу на
лiнri i не потребують розбираннjI голOвних
механiзмiв. Зжrравляе автомобiльнi
TpaнcшopTнi засоби IIаJIивом та iнrrшrми
експлуатацiйними матерiалами. Застосовуе
ocHoBHi прийоми саiчiоконтролю за якiотю
виконанt{я практичного водiння, потребус
незначноi
(iHcTpyKTopa).

консультацii майстра



Учень (слухач) володlе осЕовним
навчалъним матерiалом.
Знас законодавство Украiни про
автомобiльний транспорт i дорожнiй ру*;
правила доро]кнього руху; особлiвостi
булови та KepyBaHmI автотранспортними
засобами, признач9ннrц розтаIlryваннrl,
булову, fiprlнц}ili дii агрегатiв, складовлrх
одиниць, механlзмlв t систем
автотранспортних засобiв категорii <<C>i та
гIравила 1х технiчноi експrцrатацii; ocHoBHi
вiдомостi з будови, правила експлуатачii i
тех:riчллого обслутовування шричегтiв;
0снOви кер}ъаннrl автотранспоржими
засобами; можливi причини дорожньо-
транспортних пригод та ooHoBHi способи ix
попередженFUI; основн1 причиЕи
виникненнrI несправностеи; характер
впливу IIриродних умов (лоru" туман,
ожеледиця та iнше) на безпеку руху;
основний порядск проведення технiчиого
обс;цтовуваннr{; особливостi корисryвання
експлуатацiйними матерiа_гlами (паливо,
оливи, мастила, електролiт, антифриз та
iнше); ocrroBHi правила зберiгання
автотранспортних засобiв на вiдкритiй
стоянцi i в гаражi; правила наданнrI першоi
допомоги потерпiлим пiд час дорожньо-
транспортних пригод; ocHoBHi правовi
основи i вiдповiдальнiстъ за пор}шен}IJI
правил дорожнього pyjry, правил
експлуатацii транспортного засобу,
завданнrI матерiальноi шкоди та шкOди
Н аЁКОЛ}ПiТiЬO FyiY ССРСД ОВИЩу:.

Його вiдповiдь в цiлому правильна,
достатньо обгрlнтована.
Самостiйно використOвус теоретичнi
знання пiд час вирiшення практичних
завдань з водiнття з незF{ачноIо допоь.{огою
викладача.

Учень (олухач) *апдестrйно 1 в чiлому
правильно органiзовус робоче мiсце вOдiя,
правильно викону€ прийоми i вправи з

практ}iчного водiння автотранспортного
засобу категорii <C>l.

Застосовус ocHoBHi прийоми ýамоконтролю
за якiстю водiння, iнодi потробус
Korrc J-льтацi i маЙ отра {iH cTplttTopa}.
Виконус вимоги правиJi д8рожнього руху. З

допомогою майстра {iHcTpyKTopi перевiряс
технiчrrий стан автотранспOртного засобу
перед виiздом на лiнiю та пiсля повернення
з рейсу. З ча-стцовою доцо}lогOю майатра
(iHcTpyKTopa) виконус роботи з щоденног0
технlчЕ{ого обслуговування
автотрансýортЕого засобу. З частковою
доilомогою майстра (iHcTpyKTopai усувае
технiчнi HecnpaBHOcTi, якi виникають пiд
час роботи автотраýспортног0 засобу на
лiнii i не потребуrоть розбираяЕя головних
механiзмiв, ЗаправлrI€ автомобiльнi
транспортнi засоби пзливOм та iнпмпм
експлуат&цiйними матерiалами, Надас
першу допомогу тtотерпiлим пiд час
дорожньо-транспOртýr{х Еригод.



Учень (слухач) викоЕус якiсно вправи з

водiння автотрансýOртного засобу категорiТ
(С)),
Керус автомобiзrъни*{и траясI]ортними
засобами, якi вiдносяться до категорiI (С)}

за рiзних лорожнiх умов. Виконус вимоги
правил дорожнього руху, правил персвезень

слклл-л-Бан i iiritv. JцUEJltc,Ii'C iiaJie}iGji-iiI ТеХН j ЧНtiИ

"r"" u*rоrрu"*.rорi"ого за*обу. Перевiряс
технiчний стан автотранспортЕсго засобу
перед виiздом на лiнiю та пiсля пoBepHeHEIrI

з рейсу. Забезпечус справнiоть обладнання
вiдгrовiлно да виIь,{ог cTaH_пapTiB, що
стосуютьýя безпеr<лr дорож}iьOго руху i
охорони навколишЕього сsредовища.
Виконус роботи з щодеяного технiчного
обсл5товування автотранспортного засобу.
Усувас технiчнi несправностi, якi
виникають гliд чаЁ
автотранспортногý засобу на лiнii i не
потребутоть розбирання головних
механiзмiв. Виконус регулювэльнi роботи.
Заправляе автомобiльнi транспортнi засоби
п{tJIивом та iншими експлуатацiйними
матерiалами, Оформлюс дорожню
документацiю. Надае першу допомогу
потерпiлим пiд час дOрожньO-трансЕортнI]гх
шригод.

Учень (слухач} володiе узагальЕеними
системними знанЕями навчаJIьного
матерiалу в пOвному обсязi та здатен ix
ефективно використовувати длr{ викоЕання
Bcix передбачетlргх навчальною програмою
практичних завдань.
Знас закOнодавство Украiни про
^_-л."л6;-,-,.,,Y i -лал.,.,,;х *,*.qDtUiYrvvlJlDпrryl r1J(пwllUPr r лwуч/мrtL yJn,

правила дорожнього руху; особrrивостi
булови та керуваннJI автотранспортними
засобами дJuI перевsзення вантажу
призначеннrI, рOзташуваннrI, будову,
ппинllип лii ягпегятiв скпялпRlлх ппиниllь" r, ._ч. qя-,,-.,+ ,

механiзмiв i систем автотранспортних
засобiв категорii кС> та правила iх
технiчноi експлуатачii; булову, правила
експJý/атацii i технiчного обсrýтовування
причепlв;
автотранспортними засобами; можливi
причини дорOжнъо-траЕспортних пригод та
способи iх попередженнrI; причини
виникнення несправностей, способи ix
виявленнr{ та усунення; характер впливу
природних умов (доrц, туман, ожеледиця та
iнше) на бозпеку руху; lторядок проведеýнrI
технiчного обслцтовуваЕнl{; правила
безпечного веденЕя робiт, протипожежноi
безпеки та caHiTapii пiд час технiчного
обслуговуваннrI автотранспортного засобу
та при роботi на лiнii; особлrвоотi

експJIуатацlиними
матерiалами (паливо, оJIиви, мастила,
електролiт, антифриз та iнше); rrравила
лЕлл:-л.-.-- ллллЕ,зOерiгання автотранспортнгк засоOiв на
вiдкритiй стоянцi i в гаражi; правила
надання першоТ допомоги потерпiлим пiл
час дорожньо-транспортних цригод;
правовi основи i вiдповiдалънiсть за
плп\/rIтFшшо п?1ярт, п ппплvgLп гп nl/Y\l,,.Р*"..-'лФiJb',r.Jrb.vivyj:\J)

правил експJIуатацii транспортного засобу,
завданIIJ{ матерiальноi шкоди та шкOди
навколишIньомч сеоелов



Учень (слукач) володlе узагальненими
систgмними знаЕнями навчального
MaTepia[y в повному обсязi. законодавство
Украiни про аsтсмобiльний транспорт i
дорожнiй рух; правила дорожнього руху;
особливостi булови та KepyBaHHrI
автотранспортними засобам; призначення,

А*,*л-,. *:i
РUJtglrll}бсlПгul, LrJЛLrrrJ, llPrlnцj1lll лl1

агрегатiв, сюIадових одиЕиць, механiзмiв i
систем автотранспортних засобiв категорii
кС> та гIравила 'ix технiчноi експлуатацii;
булову, правила експлуатацii i технiчного
обсr4товуваtrтLя
KepyBaHI"IlI автотранспортними засобами;
можливi причини дорожньо-трансrrортних
пригод та способи ix попереджеЕнll;
причини виникненЕuI несправностей,
способи ix виявленнrI та усуненнr{; характер
впливу природних умOв (лоrч, туман,
ожеледиця та iнше) Еа безпеку руху;

11 | порядок проведенr#{ технiчrтого
обслгlтовуваншI; правила безпечвого
ведення робiт, протипожежноi безпеки та
caHiTapii пiд час технiчного обсщтовуваннJI
автотранспортного засобу та при роботi на
лlнl1; особ.шавостi користуванýя
експлуатацiйнимлr матерiалами (паливо,
оливи, мастапа, електролiт, антифриз та
iншс); правила зберiгання
автотранспортних засобiв на вiдкритiй
стоянцi i в гаражi; правила надання першоi
допомоги потерпiлим пiд час дорожнъо-
транспортних пригод; правовi основи i
_;--ллj-л-,..jл-бlЛlll-rб!Л(lJrЬПtL l ь 5а llUр_ушЕпгlя llРcrбyUl

дорожнього руху, правил експлуатацii

Учень (слlхач) самостiйно i в IloBHoMy
виконуе Bci вправи та прийоми з

практичного вgдiння автотранýпортного
засобу категорii кС> за рiзних дорожяiх
умов,
Виконуе вимоги ýравил доро}к}rъого руху.
Забезгlечуе належний технiчний стан
автsтаЕсfiсртýffг* зассбу. IIеревiряс
техкiчний cTat{ автотрансilортЕого заýобу
ilеред ваiздом на лiнiю та пiс-вя IIoBepýeHHJ{

з рейсу. Забезпечус справнiсть обладнання
вiдповiдно до вимог стандартiв, що
стос,}лютьея безпеки дорожяь8го руху i
охорони яавколишньOго середсвища.
Виконус роботи з щоденЕого тsхЕi.шого
обс.туговуваннJI автотрансfiортного засобу.
Усрас технiчнi несправностi, якi
виникають пiд час роботи
автотранспортЕого засобу на лiкii i не
потребl+оть розбиранilя гOлOвних
механiзмis, Виконус регулювальнi роботи.
Заправляе автомобiльнi транспортнi засоби
п{LIIивом та iшrrими експлуатацiйними
матерiалами. Офсрмлюс дорожню
дскументакiю. Надас першry допомогу
потергtiлим пiд час дорожньо-таýспортнI/ж
пригOд,

транспортЕого засобу,
матерiальноi шкоди
навколишньому середовищу.
Маs лiзнавыrьний iнTepe*
професiТ.

завдаýlil|
та Iпкоди

п.l пбпяттrrт



Учень (слухач} самостiйно i в повному
виконус Bci вправи та прийоми з

практичного водiнrrя автOтранспортного
заообу категорii <<Cii за рiзяих дорожнiх
умов.
Виконус вимоги правил дорожньýго руху.
Забезпсчуе належний технiчний стан

_ллл6., Е,,,"л,,ff!l_аб l U t РСLГiw l i\-rlj r ii\ji v JcLlgiJtJJ . UУ ПUrlУJ L

автопричiп, Перевiряе технiчний стан
автотраЕспортýOго засобу Ееред виiздом на
лiнiю та пiсля поЕерненнrI з рейсу.
Забезпечус справнiстъ обладнання
вiдповiдно до вимог стандартiв, що
стосуrотьýя безпелgа дорожЕьогс руху i
0хорони навкоJIиýI}Iього середовища.
Виконус роботи з цодеЕного технiтrого
обслуговуванЕ#{ автотранспортнсго засобу.
Усрас тсхнiчнi несправноотi, якi
виникають пiд час роботи
автотранýilOртного засобу на лiнii i не
потребують розбираяня головних
механiзмiв. Виконуе регулювальнi роботи.
Запраыtяс автомобiлънi трансяортнi засоби
паJIивом т* iншими екýЕлуатацiйними
матерiалами, Оформлюs дорожню
документацiю. Н*дае першу доfiомOгу
потерпiлим пiд час дорожньо-траrrспOртних
пригOд.

Учень (слухач) володiс повними,
системними знаЕнями навчаJьного
матерiалу в tIовному обоязi.
Знае законодавство Украiни про
автомобiльний транспорт i дорожнiй рух
правила дорожнього руху, особ.ш,востi
булови та керуванш{ автотранспортними
засобами; пр}iзначенl-и, розташ},ваншI,
булову, принцип дii агрегатiв, складових
одиницъ, механiзмiв i оистем
автотранспортних засобiв категорiТ <<С> та
правила ix тежriчноi експлуатацii; будову,
IIравипа експлуатачii i тgхнiчного
обсrгуговуЁаннr{ причепiв; основи
керування автотранспортними засобами;
можливi шричини дорож}rьо-транспортнЕх
пригод та споооби ix поrrерсдженrul,
приrIини виникýеннrI несправностей,
способи ix виявпен:яя та усунення; характер
впJмву природних умоЕ (дощ, тумая,
0желедиця та iнше) на безпеку руху;

обсrцтовуванrш; гIравила безпечного
веденнJ{ робiт, протипожежноi безпеrса та
caHiTapii пiд час технiчного обсщтовуванrш
автотранспортнсго засобу та при роботi на
лlн11;

експлуатацiйними матерiалалм (паlплво,
0ливи, мастиJIа, електролiт, антифриз та
iнше); правила зберiгання
автотранспортЕих засобiв на вiдкритiй
стоянцi i в гаражi; ilравила наданшI першоi
дошомоги потерпiлим пiд час дорожньо-
транспортних пригод, правовi основи i
вiдповiдальнiсть за порушенF{rI правил
дорожЕьOго руху, шравил експлуатафi

ня RKal гти l I ru Lпп4v aаFпр ппRиt l п,|

Виявляс пiзнавальний iHTepec до обравоi
професii, HoBoi технiки. ffi-ifii{n

k$s&Ф
Щиректор лiцею чЕчЕль



Перелiк обов'язкових заtобiв навчання.

IIр*фесiя-ВЗ ZZ ВодiХ автстрансп

квалiфiкацiя:

Ns

зl
п

Найменувчlннrl кiлькiсть

на
клас{уlнiв)

Пршliтка

1 Комп'ютери 1 на 4х ущr;.

2 Комп'ютерна програма з будови вatнтil}кного

автомобiля 1 на
4х y*riB.

J Комп'ютерна шрограма з пр€tвия дорожнъого

руху l на
4х у,дri*.

4 Корш'ютерна програма з безпечного водiлжя
1на

4х 1qдr1*.

5 Колесо в зборi l наклас.

6 Насос або компресор 1 наклас.

7 Комгшект дорожнiх знакЬ (стенди або

--оr.о_ar\r!r&l\(rr fl /

1 наклас.

8 Комгrлект дорожIъоi розмiтки (стенди або

гшакати)

1 наклас.

9 Електрифiкованi макети свiтлофорiв (

комплект)

1 накдас.

10 Комплект гrлакатiв або комп'ютерна
fiрограма з iiaдairi${ невiдкладноi допомоги
при ЩТП

1 наклас.

l1 не меrшlе З

на кJIас.

|2 Плакати або макети розгtiзнавалън}ж знакiв 1 чаклас.



lз Макети TpaHcпopTHlD( засобiв або фото на

KapToHi розмiром 5х5 см.

По4на
кожну

ýарту (стiя).

|4 Стодrд зi стiлъцями або шарти (Зверху можутъ

нанOситисъ ýхеми перехресть).

П*
кiльк*стi

1"rHiB.

15 Класна дошка 1 наклас.

lб Стiл зi стiльпем для викладача 1 наклас.

|,| Автотранспортнi засоби категорii сС>. По
лiцеrrзiйном

у обсягу.

18 Прrrчiп загЕtJIьною дозвопенOю масою Ее

бiльше 750 кг.

1на
яавча-rrъrlий

заклад.

Майданчик з твердим покриттям 1на
навчальнrй

закяад.

Пршлiтка.

- кiлькiсть TpaýciiopTнpix засобiв вiiржfiвусться в залежIiостi вiд кiлък*gтi i,-гяiв по

лiцензiйному обсялу i TepMiHy навчаr*rя. Г{ри зменшен}ri кiлъкgстi учбовюi автомобiлiв
вiдповiдно збiльцlустъся TepMiH назчання в дIrях.

при вiлслтностi необхiдноi кiлъкостi комп'ютерiв i програллн*г0 забезпеченI#I

тимчасово мOжутъ використовуватись: &{акет двигуtrа автомобiяя з розрiзами, *KpeMi

вузли" rrлакати з правиiI дорожIъого рр(у, IIJIакати з 0сЕов безп*ки дорожlrъого руху,
IIлакат}l з надання невiдкладноi допомоги rтри ДТП та iHжi.


