
Тема 16. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів 

Хід уроку 

І. Пішоходи повинні: 

1) Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись 

правого боку. Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них 

неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись 

правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах, або в один ряд узбіччям, 

тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися 

по ньому – по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При 

цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху. (№ 

111 від 11.02.2013) 

2) Пішоходи, які переносять громіздкі предмети, або особи, які пересуваються в 

інвалідних колясках без двигуна, ведуть мотоцикл, велосипед чи мопед, везуть 

санки, візок тощо, якщо їх рух тротуарами, пішохідними чи велосипедними 

доріжками або узбіччями створює перешкоди для інших учасників руху, можуть 

рухатися по краю проїзної частини в один ряд. 

3) За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної 

частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів. 

4)  Особи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини в інвалідних колясках 

без двигуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повинні пересуватися в 

напрямку руху транспортних засобів. 

5) У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються 

проїзною частиною чи узбіччям, повинні виділити себе, а за можливості мати на 

зовнішньому одязі світлоповертальні елементи, для своєчасного їх виявлення 

іншими учасниками дорожнього руху . 

6) Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і пішохідних 

доріжках, а коли їх немає – по узбіччю дороги у напрямку руху транспортних 

засобів колоною, але тільки у світлу пору доби і лише в супроводі дорослих. 

7) Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому 

числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності – на перехрестях по лініях 

тротуарів або узбіч. 



8) Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше 

трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим 

кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і 

лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки. 

9) Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-

яких об’єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у 

відсутності транспортних засобів, що наближаються. 

10) Чекати транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, посадкових 

майданчиках, а якщо вони відсутні, – на узбіччі, не створюючи перешкод для 

дорожнього руху. 

11) На трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, пішоходам 

дозволяється виходити на проїзну частину лише з боку дверей і тільки після 

зупинки трамвая. 

12)  Після висадки з трамвая необхідно залишити проїзну частину не затримуючись. 

13) У разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком 

червоного та (або) синього кольору і (або) спеціальним звуковим сигналом 

пішоходи повинні утриматися від переходу проїзної частини або негайно 

залишити її. 

 

 

2. Значення світлофорів: 

Червоний колір –  

Жовтий колір –  

Зелений колір –  

Синій колір –  

Жести регулювальника: 



 

Існує низка загальних правил, яка дасть можливість вам легко і швидко 

згадати всі умовні знаки того, хто регулює дорожній рух: 

• він може дозволити пересування автомобілів тільки з двох сторін 

регульованого перехрестя; 

• витягнута рука з жезлом завжди вказує на напрямок, уздовж якого можна 

рухатися; 

• його спина прирівнюється до червоного світла на світлофорі; 

• трамвай може слідувати тільки уздовж рук регулювальника, в той час як 

автомобіль може ще згортати направо. 

Ще один важливий момент — якщо людина з жезлом почав міняти положення 

корпусу і рук, то водій повинен завершити маневр, це не буде розцінена як порушення 

правил дорожнього руху. 

Також варто знати, що сигнали людини-регулювальника мають більш високий 

пріоритет, ніж світлофори і дорожні знаки. Це ще один з приводів задуматися над 

важливістю цієї персони на дорозі. 
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