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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма обов’язкової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
262 Правоохоронна діяльність (правоохоронна діяльність).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є безпека учасників дорожнього
руху, а також захист і збереження довкілля та майна.
Міждисциплінарні зв’язки:
«Безпека дорожнього руху» пов’язана з такими дисциплінами як:
«Особиста безпека поліцейського», «Домедична підготовка», «Поліцейська
діяльність», «Адміністративне право», «Тактико-спеціальна підготовка».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1.«Актуальність підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. Основні
поняття безпеки дорожнього руху. Складові безпеки дорожнього руху»
2.«Чинники дорожньо-транспортних пригод та заходи профілактики»
3.«Повноваження Національної поліції у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху. Технічні засоби підвищення безпеки дорожнього руху»
4.«Загальні положення ПДР України. Права та обов’язки учасників,
регулювальників та інших службових осіб на проїзній частині».
5. «Безпека руху транспортних засобів»
6.«Дії поліцейського для забезпечення безпеки дорожнього руху»
7.«Загальніположення про дорожньо-транспортну пригоду. Дії патрульного при
прибутті на місце порожньо – транспортної пригоди. Огляд місця дорожньотранспортної пригоди. Визначення зони відповідальності поліцейського при
прибутті на місце дорожньо-транспортної пригоди»
8.«Визначення та фіксація фактичних даних. Встановлення особи, чиї дії
(бездіяльність) є причиною дорожньо-транспортної пригоди»
9.«Огляд на стан сп'яніння. Принцип роботи та призначення алкотестера»
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1 Метою – викладання навчальної дисципліни «Безпека дорожнього
руху» є формування та систематизація знань про сучасний стан системи
забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні.
1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Безпека дорожнього
руху» є:
- формування у курсантів, як майбутніх працівників поліції знань, вмінь
та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам
основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та
завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку
українського суспільства;

- розвиток у працівників поліції теоретичних знань і практичних навичок
по організації та забезпеченню безпеки дорожнього руху в Україні, дій в
нетипових та екстремальних ситуаціях на дорозі;
- формування у працівників поліції системного підходу до прийняття
рішень на виконання поставлених задач у будь-яких умовах обстановки;
- формування постійної готовності до рішучих і вмілих дій на дорозі при
виникненні ДТП, в тому числі з наданням допомоги поліцейськими особам які
цього потребують;
- формування у працівників поліції високих морально-психологічних,
вольових, фізичних якостей, свідомої дисципліни та поєднання їх з
професійними навичками та вміннями при вирішенні службових завдань.

1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
 знати:
 Основи теорії безпеки дорожнього руху її предмет, мету, завдання;
 основи правового і організаційного регулювання діяльності поліції
України в складних дорожніх умовах;
 технічні характеристики транспортних засобів, нормативно-правові
основи і правила та причини зупинки транспортних засобів, які
експлуатуються і можуть створювати різних видів небезпеку;
 організацію і порядок дій при несенні служби для забезпечення безпеки
дорожнього руху;
 сутність та види причин концентрації ДТП, на різних ділянках вуличнодорожньої мережі;
 основи організації безпеки на дорозі і контроль за дотриманням ПДР
всіма учасниками дорожнього руху;
 організацію роботи керівника підрозділу, патрульної групи, старшого
екіпажу до дій в ускладнених погодних умовах;
 основи розробки, оформлення і ведення службових документів щодо
несення служби по забезпеченню безпеки на вулично-дорожньої мережі;
 методику розрахунку сил і засобів при виконанні службових завдань в
різних умовах при великій кількості концентрації ДТП на небезпечних
ділянках дороги;
 основи автомобільної підготовки;
 основні положення та терміни, що закріплені у нормативно-правових
актах стосовно забезпечення безпеки дорожнього руху;
 основну нормативно-правову базу застосування засобів контролю рівня
алкогольних речовин;
 теоретичні основи та основні принципи роботи по створенню
сприятливих умов для забезпечення безпеки дорожнього руху;
 практичні навички роботи на окремих ділянками дороги які є потенційно
небезпечними.

вміти:
 вирішувати службові завдання індивідуально та у складі екіпажу чи
наряду;
 з'ясовувати отримане завдання, оцінювати дорожню обстановку,
проводити розрахунок безпечного місцезнаходження на проїзній частині
чи узбіччі, приймати доцільні рішення, ставити завдання підлеглим,
організовувати взаємодію, всебічне забезпечення і управління;
 забезпечувати безпеку учасників дорожнього руху, особисту безпеку та
безпеку підпорядкованого особового складу при виконанні службових
завдань;
 оформляти службові графічні документи, схеми ДТП;
 Орієнтуватися на місцевості та проїзній частині знати частини та
елементи дороги.
 Успішно застосовувати сучасні спеціальні технічні засоби, що
знаходяться у поліції;
 Вирішувати питання планування та ефективного використання
спеціальної техніки;
 Класифікувати технічні засоби за їхніми описами та технічними
характеристиками
1.4. Форма підсумкового контролю (екзамен).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин /3 кредити
ECTS.
1.5. Програмні компетентності 262 ПД (поліцейські). НП 2021. ОК27
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни
Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна
компетентність практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або
у процесі навчання, що передбачає застосування певних
теорій
та
методів
правоохоронної
діяльності
і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов
ЗК-1. Здатність застосовувати знання у практичних
Загальні
компетентності ситуаціях.
ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та
(КЗ)
професійної діяльності.
ЗК-5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-7. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації.
ЗК-8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК-9. Здатність працювати в команді.
СК-3
Здатність
професійно
оперувати
Спеціальні
категоріальнопонятійним апаратом права і правоохоронної
(фахові,
діяльності.
предметні)
компетентності СК-4. Здатність до критичного і системного аналізу
правових явищ і застосування набутих знань та навичок у
– СК
професійній діяльності.
СК-8. Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку і
порядок.
СК-9. Здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і

технології захисту людини, матеріальних цінностей і
суспільних відносин від проявів криміногенної обстановки
та обґрунтовувати вибір засобів і систем захисту людини і
суспільних відносин;
СК-14. Здатність до використання технічних приладів та
спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз
даних.
СК-15. Здатність до застосування спеціальної техніки,
спеціальних, оперативних та оперативно-технічних засобів,
здійснення оперативно-розшукової діяльності.
СК-16. Здатність у передбачених законом випадках
застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби
та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової
діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього
виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці
події та в інших службових ситуаціях, а також здатність
надавати домедичну допомогу.
СК-20. Здатність вживати заходів з метою запобігання,
виявлення та припинення адміністративних і кримінальних
правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз
життю та здоров’ю фізичних осіб та публічній безпеці.

2.Програма навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. «Актуальність підвищення рівня безпеки дорожнього руху
в Україні. Основні поняття безпеки дорожнього руху. Складові безпеки
дорожнього руху».
Засади Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до
2020 року. Основна мета, методи, завдання стратегії. Головні напрямки
здійснення комплексу заходів, очікувані результати реалізації стратегії.
Основні причини виникнення проблем у галузі безпеки дорожнього руху в
Україні.Складові безпеки дорожнього руху в Україні.
Безпечне управління транспортним засобом за умови дотримання вимог
ПДР України,з урахуванням дорожньої обстановки, дорожніх умов.
ТЕМА № 2. «Чинники дорожньо-транспортних пригод та заходи
профілактики»
Статистична інформація щодо скоєння дорожньо-транспортних пригод.
Фактори виникнення дорожньо-транспортних пригод, організаційні, технічні,
зовнішні. Завдання Національної поліції щодо профілактики дорожньотранспортних пригод.
ТЕМА № 3. «Повноваження Національної поліції у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху. Технічні засоби підвищення безпеки дорожнього
руху»

Відповідно до положень Законів України «Про Національну поліцію»,
«Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» та «Про благоустрій
населених пунктів».
Технічні засоби підвищення безпеки дорожнього руху (перше підняте
перехрестя в Україні (Львів), Шикани на вулиці (США), Берлінська подушка,
«лежачій поліцейський».
ТЕМА № 4. «Загальні положення ПДР України. Права та обов’язки
учасників, регулювальників та інших службових осіб на проїздній частині»
Загальні положення відповідно до законів. України «Про дорожній рух»,
«Про автомобільні дороги». Терміни що використовуються в правилах
дорожнього руху України.
Обов’язки і права учасників дорожнього руху.
ДТП: нормативно-правова база оформлення ДТП в адміністративному та
кримінальному провадженнях. Відмінність інших подій від ДТП.
Порядок дій учасників при визначенні пріоритетів в русі.
Дорожня розмітка. Дорожні знаки. Попереджувальні сигнали та світлові
прилади. Проїзд пішохідних переходів. Перевезення вантажу. Зупинка.
Стоянка.
Міжнародний рух. Номерні, розпізнавальні знаки, написи та позначення
ТЕМА №5. «Безпека руху транспортних засобів»
Дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Обгін.
Проїзд перехресть (регульованих та нерегульованих).
Рух через залізничні переїзди.
Рух транспортних засобів у колонах.
ТЕМА №6. «Дії поліцейського для забезпечення безпеки дорожнього
руху»
Регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою: дорожніх
знаків,(попереджувальних,пріоритету,заборонних, наказових, інформаційновказівних, сервісу,та табличок до дорожніх знаків), дорожньої розмітки,
(горизонтальної та вертикальної), дорожнього обладнання, світлофорів, а також
регулювальниками.
Поняття «регулювальник». Сигнали регулювальника.
ТЕМА №7 «Загальні положення про дорожньо-транспортну пригоду.
Дії патрульного при прибутті на місце дорожньо-транспортної пригоди.
Огляд місця дорожньо-транспортної пригоди. Визначення зони
відповідальності поліцейського при прибутті на місце дорожньотранспортної пригоди»

Система
правового
регулювання
оформлення
адміністративних
правопорушень за ст. 124 КУпАП.
Загальні положення про дорожньо-транспортну пригоду.
Види дорожньо-транспортних пригод.
Дії патрульного по прибутті на місце скоєння дорожньо-транспортної
пригоди.
Огляд місця дорожньо-транспортної пригоди.
Визначення зони відповідальності поліцейського при прибутті на місце
дорожньо-транспортної пригоди.
ТЕМА №8. «Визначення та фіксація фактичних даних. Встановлення
особи, чиї дії (бездіяльність) є причиною дорожньо-транспортної пригоди»
Встановлення та фіксація фактичних даних. Орієнтовний перелік питань,
які варто уточнити при опитуванні учасників та свідків дорожньо-транспортної
пригоди.
Порядок дій патрульних поліцейських при оформленні дорожньотранспортної пригоди.
Види документів, які складаються при оформленні дорожньо-транспортної
пригоди.
Встановлення особи, чиї дії (бездіяльність) є причиною дорожньотранспортної пригоди.
ТЕМА №9. «Огляд на стан сп'яніння. Принцип роботи та призначення
алкотестера»
Загальна характеристика впливу алкоголю на фізіологічний стан водія.
Правові підстави застосування алкотестера.
Характеристика алкотестера DRAGER 6820.
Порядок застосування технічних засобів вимірювання вмісту алкоголю в
крові водія.
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