
Тема уроку 17, 18. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів. 

Регулювання дорожнього руху 

Мета уроку: Оволодіти знаннями щодо вимог до водіїв мопедів, велосипедів 

Хід уроку 

Велосипедна доріжка — виконана в межах дороги чи поза нею доріжка з 

покриттям, що призначена для руху на велосипедах. 

Велосипедна доріжка — це або частина дороги загального користування, або 

самостійна дорога, призначена виключно для руху велосипедів. 

Велосипедист, що рухається проїзною частиною, є повноправним учасником 

дорожнього руху! Він, відповідно, зобов'язаний знати й дотримуватися Правил 

дорожнього руху. Велосипедист може здійснювати будь-які маневри, не заборонені 

Правилами. Маневри на проїзній частині мають бути передбачуваними й 

зрозумілими іншими учасниками дорожнього руху. 

Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-

річного віку.  

Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим 

сигналом та світлоповертачами: спереду - білого кольору, по боках - оранжевого, 

позаду - червоного. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості 

на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).  

Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не 

заважати іншим учасникам дорожнього руху.  

Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути 

розділена на групи (до 10 велосипедистів у групі) з дистанцією руху між групами 

80-100 м.  

Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати 

велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху. 

Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, 

велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що 

рухаються по дорозі.  

Велосипедисту забороняється:  



а) керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну 

пору доби і в умовах недостатньої видимості - з вимкненим ліхтарем (фарою) чи 

без світлоповертачів; 

б) рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній 

частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку; 

в) рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на 

дитячих велосипедах під наглядом дорослих); 

г) під час руху триматися за інший транспортний засіб;  

ґ) їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей (підніжок); 

д) перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до 7 років, які 

перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими 

підніжками); 

е) буксирувати велосипеди; 

є) буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом. 

Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих Правил, що стосуються водіїв 

або пішоходів і не суперечать вимогам цього розділу. 

Вимоги до велосипедистів, що рухаються по проїзній частині 

1. Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути 

обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, по боках 

жовтогарячого кольору. 

2. Велосипедисти повинні рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає — по 

крайній правій смузі проїзної частини, в один ряд (також можна їздити по узбіччю 

(* Узбіччя — виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки 

елемент автомобільної дороги, що прилягає безпосередньо до зовнішнього краю 

проїзної частини, розташований з нею на одному рівні й непризначений для руху 

транспортних засобів, крім випадків, передбачених Правилами дорожнього руху. 

Узбіччя може використовуватися для зупинки й стоянки транспортних засобів, 

руху пішоходів, мопедів, велосипедів (за відсутності тротуарів, пішохідних, 

велосипедних доріжок або у випадку неможливості пересуватися по них ), не 

заважаючи пішоходам. 

Виїжджати з крайньої правої смуги можна для виконання об’їзду перешкод 

(припаркованих машин, ям тощо). 



3. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, 

велосипедисти мають поступитися дорогою іншим транспортним засобам, що 

рухаються по дорозі. 

4. Для руху по проїзній частині колони велосипедистів мають бути розділені 

на групи (до 10 велосипедистів у групі) з дистанцією 80–100 м між групами. 

Велосипедисти у групах повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим 

учасникам дорожнього руху. 

5. Під час руху по проїзній частині, перед зупинкою, перестроюванням, 

поворотом або розворотом велосипедисти зобов'язані подавати 

попереджувальні сигнали: 

• поворот або перестроювання праворуч: витягнута права рука (мал. 1); 

• поворот або перестроювання ліворуч: витягнута ліва рука (мал. 2); 

• зупинка: піднята догори будь-яка рука (мал. 3). 

6. Велосипедисти можуть перевозити тільки такі вантажі, які не заважають 

керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього 

руху. 

 

 



 

1. Всі дорожні знаки поділяють на 8 груп: 

а) попереджувальні; 

б) знаки пріоритету; 

в) заборонні знаки; 

г) наказові знаки; 

д) інформаційно-вказівні знаки; 

е) знаки сервісу; 

ж) таблички до дорожніх знаків. 

 

Д/З: схематично зобразити по 5 шт. 

кожної групи дорожніх знаків. 
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