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 індекс Гірша в базі Скопус – 2; 
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спеціальність не обмежено обов’язковість 
дисципліни 

вибіркова 

освітня програма не обмежено факультет Економічних відносин та фінансів 

освітній рівень не обмежено кафедра Транспортних технологій і логістики 

СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ  



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 
 

Мета формування компетентностей ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог 
до безпеки дорожнього руху та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності співробітників у різних 
сферах професійної діяльності, пов’язаних із організацією та безпекою дорожнього руху.  

Формат лекції, практичні заняття, самостійна робота, ділова гра 

Деталізація результатів 
навчання і форм їх 
контролю 

 розуміти загальні положення Закону України «Про дорожній рух», основні вимоги Правил дорожнього руху, 
обов'язки і права учасників дорожнього руху, правила поведінки на дорозі, небезпечні наслідки порушення вимог 
Правил / практичні завдання; 

 знати та застосовувати правила реєстрації та експлуатації транспорту / практичні завдання; 

 розуміти значення дорожніх знаків та розмітки; сигналів світлофорів та регулювальника / практичні завдання та 
ділова гра; 

 здатність організовувати безпечну експлуатацію транспортних засобів / практичні завдання; 

 здатність організовувати безпечне переміщення вантажів, пасажирів та багажу з урахуванням ПДР / практичні 
завдання та ділова гра.  

Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS (90 годин): 12 годин лекції, 18 годин практичні; модульний контроль (2 модулі);підсумковий контроль – 
диференційований залік. 
 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність, командна робота 
 

Умови зарахування згідно з навчальним планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 
 

Модуль 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
Лекція 1. Характеристика та особливості 

дорожнього руху в Україні.  

Практичне 
заняття 1  
(ПЗ 1) 
 
ПЗ 2  
 

Рішення практичних завдань з 
ОДР. 
 
 
Формування навичок водія, 
пов’язаних з правильною 
орієнтацією, оцінюванням ситуації 
та прогнозуванням її розвитку  
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 Законодавство в сфері організації 
дорожнього руху 
 
Особливості транспортного планування 
міст 
 
Характеристики дорожніх умов 
 
Застосування дорожніх знаків в 
особливих дорожніх умовах 
 
Технічні засоби організації дорожнього руху 
та їх класифікація 

Лекція 2. Дорожні знаки в Україні (частина 
1). 

Лекція 3. Дорожні знаки в Україні (частина 
2). 

ПЗ 3 
ПЗ 4 

Рух заднім ходом та розворот 
Порядок руху на перехрестях 

 
Модуль 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

Лекція 4. Дорожня розмітка в Україні. ПЗ 5 Попереджувальні сигнали, види, 
призначення та вимоги до їх подачі 
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Режими роботи світлофорної сигналізації на 
перехресті 
 
Забезпечення безпеки руху велосипедистів 
та пішоходів. 
 
Аварійність та виявлення її причин. 

Лекція 5. Дорожньо-транспортні пригоди та 
їх класифікація. 

ПЗ 6 
 

Розгляд типових дорожньо-
транспортних ситуацій з сигналами 
регулювальника.  Лекція 6. Особливості перевезення вантажів, 

пасажирів та багажу в Україні 

  ПЗ 7 Розгляд ситуацій при проїзді через 
залізничні переїзди. 

Шляхи удосконалення організації 
дорожнього руху 
 

Автоматизовані системи управління 
дорожнім рухом. 

  ПЗ 8 Сигнали світлофора і 
регулювальника 

  ПЗ 9 Спланувати безпечне переміщення 
учасника дорожнього руху 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ (електронне посилання на положення)   
СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  100 бальна ECTS (стандартна) 
до 50 50% від усередненої оцінки за модулі 

до 50  підсумкове тестування 

Модульне оцінювання 100 бальна сумарна 

до 50  відповіді на тестові питання 

до 20  усні відповіді на практичних заняттях  

до 30  результат засвоєння блоку самостійної роботи 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ  
Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та  вимог, які прописані у 
положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один 
одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 

 


