
Тема уроку 15. Закон України «Про дорожній рух». 

Загальні положення, визначення 

План заняття 

1. Загальні положення ПДР 2016р.в. 

2. Основні терміни, визначення. 

Хід уроку 

1. Загальні положення ПДР 2016 року випуску: 

1.1 Ці Правила відповідно до Закону України «Про дорожній рух» 

встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. 

Інші нормативні акти, що стосуються особливостей дорожнього руху 

(перевезення спеціальних вантажів, експлуатація транспортних засобів окремих 

видів, рух на закритій території тощо), повинні ґрунтуватися на вимогах цих 

Правил. 

1.2 В Україні установлено правосторонній рух транспортних засобів. 

1.3 Учасники дорожнього руху зобов'язані знати й неухильно виконувати 

вимоги цих Правил, а також бути взаємно ввічливими. 

1.4 Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й 

інші учасники виконують ці Правила. 

1.5 Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні 

створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю 

громадян, завдавати матеріальних збитків. 

Особа, яка створила такі умови, зобов'язана негайно вжити заходів до 

забезпечення безпеки дорожнього руху на цій ділянці дороги та вжити всіх 

можливих заходів до усунення перешкод, а якщо це неможливо, попередити про 

них інших учасників дорожнього руху, повідомити підрозділ міліції, власника 

дороги або уповноважений ним орган. 

1.6 Використовувати дороги не за їх призначенням дозволяється з 

урахуванням вимог статей 36-38 Закону України «Про автомобільні дороги». 

1.7 Водії, пішоходи та пасажири зобов'язані бути особливо уважними до 

таких категорій учасників дорожнього руху, як діти, люди похилого віку та особи з 

явними ознаками інвалідності. 
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1.8 Обмеження в дорожньому русі, крім передбачених цими Правилами, 

можуть бути запроваджені в установленому законодавством порядку. 

1.9 Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність згідно із 

законодавством. 

2. Терміни, що наведені у цих Правилах, мають таке значення: 

автомобільна дорога, вулиця (дорога) — частина території, в тому числі в 

населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма 

розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, 

надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації 

дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги 

відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім 

довільно накатаних доріг (колій); 

безпечна дистанція — відстань до транспортного засобу, що рухається 

попереду по тій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупинки 

дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти 

зіткненню без здійснення будь-якого маневру; 

безпечний інтервал — відстань між боковими частинами транспортних 

засобів, що рухаються, або між ними та іншими об'єктами, за якої гарантована 

безпека дорожнього руху; 

безпечна швидкість — швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати 

транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах; 

вимушена зупинка — припинення руху транспортного засобу через його 

технічну несправність чи небезпеку, яка спричинена вантажем, який перевозиться, 

станом учасника дорожнього руху, появою перешкоди для руху; 

гальмовий шлях — відстань, що проходить транспортний засіб під час 

екстреного гальмування з початку здійснення впливу на орган керування гальмовою 

системою (педаль, рукоятку) до місця його зупинки; 

дорожньо-транспортна пригода — подія, що сталася під час руху 

транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані 

матеріальні збитки; 

житлова зона — дворові території, а також частини населених пунктів, 

позначені дорожнім знаком 5.31 ; 
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засліплення — фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли 

водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі 

елементів дороги на мінімальній відстані; 

небезпека для руху — зміна дорожньої обстановки (у тому числі поява 

рухомого об'єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу чи 

перетинає її) або технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці 

дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. 

Окремим випадком небезпеки для руху є рух у межах смуги транспортного засобу 

іншого транспортного засобу назустріч загальному потоку; 

недостатня видимість — видимість дороги в напрямку руху менше 300 м у 

сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду тощо; 

обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з 

виїздом на смугу зустрічного руху; 

обмежена оглядовість — видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена 

геометричними параметрами дороги, придорожніми інженерними спорудами, 

насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами; 

оглядовість — об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця 

водія; 

острівець безпеки — технічний засіб регулювання дорожнього руху на 

наземних пішохідних переходах, конструктивно виділений над проїзною частиною 

дороги та призначений як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу 

проїзної частини дороги. До острівця безпеки належить частина розділювальної 

смуги, через яку пролягає пішохідний перехід; 

пасажир — особа, яка користується транспортним засобом і знаходиться в 

ньому, але не причетна до керування ним; 

перехрестя — місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на 

одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної 

частини кожної з доріг. Не вважається перехрестям місце прилягання до дороги 

виїзду з прилеглої території. 

пішохід — особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними 

засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються 
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також особи, які рухаються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, 

мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу чи інвалідну коляску; 

пішохідна доріжка — доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, 

виконана в межах дороги чи поза нею і позначена знаком 4.13 ; 

пішохідний перехід — ділянка проїзної частини або інженерна споруда, 

призначена для руху пішоходів через дорогу. Пішохідні переходи позначаються 

дорожніми знаками 5.35.1 , 5.35.2 , 5.36.1 , 5.36.2 , 5.37.1 , 5.37.2 , 

дорожньою розміткою 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, пішохідними світлофорами. За 

відсутності дорожньої розмітки межі пішохідного переходу визначаються 

відстанню між дорожніми знаками або пішохідними світлофорами, а на перехресті 

за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаків та розмітки — шириною 

тротуарів чи узбіч; 

Регульованим вважається пішохідний перехід, рух по якому регулюється 

світлофором чи регулювальником, нерегульованим — пішохідний перехід, на 

якому немає регулювальника, світлофори відсутні або вимкнені чи працюють у 

режимі миготіння жовтого сигналу; 

регулювальник — працівник міліції, що виконує регулювання дорожнього 

руху у форменому одязі підвищеної видимості з елементами із світлоповертального 

матеріалу за допомогою жезлу, свистка. До регулювальника прирівнюються 

працівники військової інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньо-

експлуатаційної служби, черговий на залізничному переїзді, поромній переправі, які 

мають відповідне посвідчення та нарукавну пов’язку, жезл, диск з червоним 

сигналом чи світлоповертачем, червоний ліхтар або прапорець та виконують 

регулювання у форменому одязі; 

тротуар — елемент дороги, призначений для руху пішоходів, який прилягає до 

проїзної частини або відокремлений від неї газоном; 

узбіччя — виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки 

елемент автомобільної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнішнього краю 

проїзної частини, розташований з нею на одному рівні та не призначений для руху 

транспортних засобів, крім випадків, передбачених цими Правилами. Узбіччя може 

використовуватися для зупинки і стоянки транспортних засобів, руху пішоходів, 
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мопедів, велосипедів (за відсутності тротуарів, пішохідних, велосипедних доріжок 

або у разі неможливості пересуватися по них), гужових возів (саней); 

учасник дорожнього руху — особа, яка бере безпосередню участь у процесі 

руху на дорозі як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин. 

 

Д/з вивчити визначення 

Soldatenko.olga@ukr.net  
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