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Вступ 

 У робочому зошиті з предмета «Правила дорожнього руху» подані 

матеріали, що допоможуть краще засвоїти тему «Регулювання дорожнього руху 

за допомогою сигналів світлофорів та регулювальника». 

Завдання розраховані для повторення, закріплення, контролю знань. 

Звертається увага на важливість і необхідність дотримання вимог правил 

дорожнього руху. 

Зошит містить цікаві факти про організацію регулювання дорожнього руху 

в різних країнах.  
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Урок №1. Сигнали світлофорів 

План. 

   1.Значення сигналів світлофора.  

2. Обов’язок учасників руху діяти відповідно до сигналів 

світлофорів.  

3.Типи світлофорів. Їх призначення. 

4. Світлофори, що мають сигнали біло-місячного 

кольору.  

5.Реверсивні світлофори.  

6.Світлофори, що регулюють рух пішоходів. 

8.1. Регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою дорожніх знаків, 

дорожньої розмітки, дорожнього обладнання, світлофорів, а також 

регулювальниками. 

8.3. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та 

вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання. 

Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед 

дорожніми знаками пріоритету. 

Водії та пішоходи повинні виконувати додаткові вимоги регулювальника, навіть 

якщо вони суперечать сигналам світлофорів, вимогам дорожніх знаків і розмітки. 

8.7 Значення сигналів світлофора. Обов’язок учасників руху діяти відповідно до 

сигналів світлофорів. 

Світлофори призначені для регулювання руху транспортних засобів і пішоходів, 

мають світлові сигнали зеленого, жовтого, червоного і біло-місячного кольорів, 

які розташовані вертикально чи горизонтально. Сигнали світлофора можуть бути 

з нанесеною суцільною чи контурною стрілкою (стрілками), із силуетом 

пішохода, Х-подібні. 

http://online.vodiy.kiev.ua/pdr/8/#81
http://online.vodiy.kiev.ua/pdr/8/#87
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На рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним 

розташуванням сигналів може встановлюватися табличка білого 

кольору із нанесеною на ній стрілкою зеленого кольору. 

8.7.1 У світлофорах з вертикальним розташуванням сигналів 

сигнал червоного кольору — зверху, зеленого — знизу, а з 

горизонтальним: червоного — ліворуч, зеленого — праворуч. 

 

8.7.2 Світлофори з вертикальним розташуванням сигналів можуть мати одну або 

дві додаткові секції з сигналами у вигляді зеленої стрілки (стрілок), що 

розташовуються на рівні сигналу зеленого кольору. 

 

8.7.3 Сигнали світлофора мають такі значення: 

8.7.4 Для регулювання руху транспортних засобів на вулицях, дорогах або по 

смугах проїзної частини, напрямок руху на яких може змінюватися на 

a) зелений дозволяє рух; 

б) зелений у вигляді стрілки (стрілок) на чорному фоні дозволяє рух у 

зазначеному напрямку (напрямках). Таке саме значення має сигнал у вигляді 

зеленої стрілки (стрілок) у додатковій секції світлофора. 

Сигнал у вигляді стрілки, що дозволяє поворот ліворуч, дозволяє й розворот, 

якщо він не заборонений дорожніми знаками. 

http://online.vodiy.kiev.ua/pdr/8/#872
http://online.vodiy.kiev.ua/pdr/8/#873
http://online.vodiy.kiev.ua/pdr/8/#874
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протилежний, застосовуються реверсивні світлофори з червоним Х-подібним 

сигналом і зеленим сигналом у вигляді стрілки, спрямованої вниз. Ці сигнали 

забороняють або дозволяють рух по смузі, над якою вони розташовані. 

Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій 

(додаткових) секції, увімкнений разом із зеленим 

сигналом світлофора, інформує водія про те, що він має 

перевагу в зазначеному стрілкою (стрілками) напрямку 

(напрямках) руху перед транспортними засобами, що 

рухаються з інших  напрямків;  

г) чорна контурна стрілка (стрілки), нанесена на основний зелений сигнал, 

інформує водіїв про наявність додаткової секції світлофора і вказує інші 

дозволені напрямки руху ніж сигнал додаткової секції; 

ґ) жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів; 

д) жовтий миготливий сигнал або два жовтих миготливих сигнали дозволяють 

рух і інформують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя 

або пішохідного переходу; 

е) червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоних миготливих 

сигнали забороняють рух. 

Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій 

(додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом 

світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у 

вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску 

транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків. 

стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного 

сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів, дозволяє рух у 

зазначеному напрямку при увімкненому червоному сигналі світлофора з 

крайньої правої (лівої) смуги руху за умови надання переваги в русі іншим 

його учасникам; 
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Основні сигнали реверсивного світлофора можуть бути доповнені жовтим 

сигналом у вигляді стрілки, нахиленої по діагоналі вниз праворуч, увімкнення 

якого забороняє рух по смузі, позначеній з обох боків дорожньою розміткою 1.9 і 

інформує про зміну сигналу реверсивного світлофора та необхідність 

перестроювання на смугу руху праворуч. 

  Стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні       

червоного сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів, 

дозволяє рух у зазначеному напрямку при ввімкненому червоному сигналі 

світлофора з крайньої правої смуги руху (або крайньої лівої смуги руху на 

дорогах з одностороннім рухом) за умови надання переваги в русі іншим 

його учасникам, які рухаються з інших напрямків на сигнал світлофора, що 

дозволяє рух; 

є) поєднання червоного і жовтого сигналів забороняє рух і інформує про 

наступне вмикання зеленого сигналу; 

ж )чорні контурні стрілки на червоному і жовтому сигналах не змінюють 

значення цих сигналів та інформують про дозволені напрямки руху при 

зеленому сигналі; 

з) вимкнений сигнал додаткової секції забороняє рух у напрямку, вказаному її 

стрілкою (стрілками).  

http://online.vodiy.kiev.ua/rozmitka/1/1.9


9 
 

 

При вимкнених сигналах реверсивного світлофора, що розташований над 

смугою, позначеною з обох боків дорожньою розміткою 1.9, в’їзд на цю смугу 

заборонено. 

Завдання для повторення, закріплення і контролю  знань. 

1. Для чого застосовуються реверсивні світлофори з червоним Х-подібним 

сигналом і зеленим сигналом у вигляді стрілки, спрямованої вниз. Що вони 

забороняють або 

дозволяють?____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Увімкнення жовтого сигналу у вигляді стрілки, нахиленої по діагоналі 

вниз праворуч забороняє 

рух…__________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) 

секції, увімкнений разом із зеленим сигналом 

світлофора______________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції 

разом з жовтим або червоним сигналом 

світлофора______________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5.  Стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні       червоного 

сигналу світлофора з вертикальним розташуванням 

сигналів________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Скільки додаткових секцій з сигналами у вигляді зеленої стрілки (стрілок) 

можуть мати світлофори з вертикальним 

http://online.vodiy.kiev.ua/rozmitka/1/1.9
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розташуванням?_________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

7.  Допишіть у правильному порядку:  

Сигнали регулювальника мають перевагу перед 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Що означає даний  сигнал світлофору?______________________________ 

 

А чи знаєте Ви, що: 

Відповідно до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про 

введення номерних знаків транспортних засобів, що будуть виготовлятися за 

індивідуальним замовленням їх власників», власники транспортних засобів 

зможуть за певну плату встановлювати номерні знаки, виготовлені за 

індивідуальним замовленням. На такому знакові можуть бути написані ім'я, 

прізвище або, наприклад, посада власника машини. Така практика існує в 

багатьох країнах світу. 

У березні 1899 року у Франції було видано перше водійське посвідчення 

на право керування автомобілем. їздити по вулицях можна було повільно, і 

поступатися дорогою пішоходам. Правил дорожнього руху не було взагалі. 

Автомобілів тоді було лише більше півтори тисячі. 

Посвідчення водія 15-літнім підліткам видаються тільки на Га-вайях у 

штаті Міссісіпі (СІЛА). При цьому проходити курси водіїв необов'язково. У 

тринадцяти штатах СІЛА видаються юнацькі ведійські свідоцтва підліткам у віці 

14 років. 

У Німеччині для особливо нервових із травня 2000 року з'явилися нові 

правила дорожньої поведінки. Такий жест неповаги, як вису-нений язик, тягне за 
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собою штраф у 300 марок. Водій, що крутив пальцем скроні, штрафується від 

750 до 2000 марок. А зовсім непристойний жест — піднятий угору середній 

палець руки — «коштує» 8 тисяч марок. Водіям також не рекомендується 

з'ясовувати відносини з поліцейськими. Слова, типу «дерев'яна башка», 

«паршива свиня» або «ідіот», що зірвалися з язика, залежно від ситуації і 

настрою вартового порядку можуть «потягти» на суму від 950 до 2000 марок. 

У штаті Каліфорнія (США) за керування автомобіля у нетверезому стані 

мінімальний штраф складає 400 доларів, але це ще не все. Оскільки нетверезий 

водій миттєво позбавляється права сидіти за кермом, відбуксирувати у гараж 

машину коштує в середньому 100— 150 доларів. Потім буде судове слухання, на 

яке рекомендується приходити з адвокатом, послуги якого, як правило, 

коштують 2,5 тисячі доларів. Якщо адвокату пощастить зменшити міру 

покарання, то воно буде мінімальним — 665 доларів. Антиалкогольні курси, 

ухилитися від яких неможливо, обходяться порушнику в Каліфорнії близько 375 

доларів, ще 100 доларів варто заплатити у фонд відшкодування збитків і стільки 

ж за відновлення водійських прав. Отже, хвилинна слабкість обходиться 

каліфорнійському водію як мінімум більше 4000 доларів. 
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Урок №2. Сигнали світлофорів. 

План. 

1.Регулювання руху трамваїв, а також інших 

маршрутних транспортних засобів, котрі рухаються по 

відокремленій смузі. 

2. Організація дорожнього руху за допомогою світлофорів. 

8.7.5. Для регулювання руху трамваїв можуть застосовуватися світлофори з 

чотирма сигналами біло-місячного кольору, розташованими у вигляді літери 

«Т». 

 

Рух дозволяється лише в разі ввімкнення одночасно нижнього сигналу і одного 

або кількох верхніх, з яких лівий дозволяє рух ліворуч, середній — прямо, 

правий — праворуч. Якщо ввімкнено лише три верхні сигнали — рух 

заборонено. 

У разі вимкнення чи несправності трамвайних світлофорів водії трамваїв повинні 

керуватися вимогами світлофорів із світловими сигналами червоного, жовтого і 

зеленого кольорів. 

8.7.6. Для регулювання руху на залізничних переїздах використовуються 

світлофори з двома червоними сигналами або одним біло-місячним і двома 

червоними, які мають такі значення: 

На залізничних переїздах одночасно із заборонним сигналом світлофора може 

бути ввімкнено звуковий сигнал, який додатково інформує учасників 

дорожнього руху про заборону руху через переїзд. 

a) миготливі червоні сигнали забороняють рух транспортних засобів через 

переїзд; 

http://online.vodiy.kiev.ua/pdr/8/#875
http://online.vodiy.kiev.ua/pdr/8/#876
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8.7.7. Якщо сигнал світлофора має вигляд силуету пішохода, його дія 

поширюється лише на пішоходів, при цьому зелений сигнал дозволяє рух, 

червоний — забороняє. 

 

Для сліпих пішоходів може бути ввімкнено звуковий сигнал, який дозволяє рух 

пішоходів. 

Завдання для повторення, закріплення і контролю  знань. 

1. Для чого призначені світлофори, та які  вони мають світлові сигнали? 

2. Що може бути ввімкнено  на світлофорі додатково,  що дозволяє рух сліпих 

пішоходів?________________________________________________ 

3. Якщо сигнал світлофора має вигляд силуету пішохода, то дія поширюється 

лише на ...___________________________________________ 

4. Які світлофори використовуються для регулювання руху на залізничних 

переїздах та які вони мають 

значення?____________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Які світлофори можуть застосовуватися для регулювання руху трамваїв та 

бути  розташованими у вигляді 

літери….____________________________________________________________

 

б) миготливий біло-місячний сигнал показує, що сигналізація справна і не 

забороняє руху транспортних засобів. 

http://online.vodiy.kiev.ua/pdr/8/#877
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____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6.Де може бути застосований даний 

світлофор?____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7.Такі світлофори можуть бути 

застосовані___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

А чи знаєте Ви, що: 

Сім проектних фірм України, Македонії, Чехії та Німеччині допущені до 

участі у тендері на проектування першої в Україні концесійної автомагістралі 

Краковець—Львів, довжина якої 89 кілометрів. Вона повинна стати першою в 

Україні трасою міжнародного рівня, побудованою на концесійній основі. 

Автомагістраль є частиною транспортного коридору Берлін—Київ. 

Стан доріг у Харкові дуже незадовільний. У місті важко знайти хоча б сто 

метрів асфальтованого покриття, які б не потребували ремонту. Виходячи з цього 

і маючи на меті покращення стану доріг, 2000 рік у Харкові було проголошено 

роком шляховика. 

Виявляється, найдовша європейська вулиця перетинає з півночі на південь 

українське місто Запоріжжя. її довжина — 10 км 860 м. Центр міста затиснутий 

між Дніпром і промисловою зоною. Вподовж Дніпра і простяглася відома 

магістраль. 
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Найдовшою у світі вулицею є Йонг-стрит у канадському місті Торонто. 

Довжина її — 1896 км! 

Найдовшим автомобільним тунелем є Сен-Готардський тунель, проритий 

крізь Альпи в Швейцарії. Його прокладання почалося восени 1969 року і 

продовжувалося більше десяти років. Під час будівництва тунелю загинуло 19 

робітників. 

Найкрупнішою автомобільною «пробкою» можна вважати затор, що 

утворився 16 лютого 1980 року. Він простягався на 176 кілометрів на північ від 

Ліона у напрямку до Парижа. Гігантська «пробка» була зареєстрована також 12 

квітня 1990 року, коли після відкриття кордонів між колишніми НДР і ФРН на 

дорозі скупчилося півтора мільйона автомобілів. 

Найінтенсивніший у світі рух автотранспорту помічено у районі Лос-

Анджелеса (СІЛА). По цій дорозі за годину проїздить близько 18 тисяч 

автомобілів. 

Мостом із найпожвавленішим рухом по праву вважається крупний міст 

через річку Хуглі у Калькутті (Індія). Довжина його 457 метрів, ширина — 22 

метри. 
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Урок № 3. Сигнали регулювальника 

План. 

1. Регулювання руху за допомогою сигналів 

регулювальника.  

2.Значення сигналів регулювальника для учасників  

дорожнього руху. 

8.8. Сигнали регулювальника. 

 Сигналами регулювальника є положення його корпуса, а також жести руками, в 

тому числі з жезлом або диском з червоним світлоповертачем, які мають такі 

значення: 

 

а) руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: 

 з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим 

транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено 

переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми 

регулювальника; 

 з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів 

заборонено; 

 

 

 

 б) права рука витягнута вперед: 
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 з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим 

транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено 

переходити проїзну частину за спиною регулювальника; 

 з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише 

праворуч; 

 

 з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; 

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною 

регулювальника; 

 

 в) рука піднята вгору: рух усіх транспортних засобів і пішоходів 

заборонено в усіх напрямках. 

 

Жезл використовується тільки працівниками підрозділів 

Державтоінспекції та військової інспекції безпеки дорожнього руху. 
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Для привертання уваги учасників дорожнього руху використовується 

сигнал, поданий свистком. 

Регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям і пішоходам. 

Запам'ятай! 
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А чи знаєте Ви, що: 

Більш ніж 100 років тому німецькі інженери Карл Бенц і Готліб Даймлер 

створили свій автомобіль. У царській Росії автомобільного виробництва не було. 

І коли на вулицях Москви влітку 1899 р. вперше з'явився легковий автомобіль 

німецької фірми «Бенц», жителі з тривогою та здивуванням дивилися, як він із 

гуркотом пересувався у хмарі пилу та газів. Через поганий стан доріг автомобіль 

швидко зламався 

У наш час автомобіль — найбільш розповсюджений вид транспорту. 

Щорічно з конвеєрів автозаводів світу сходить понад 50 мільйонів автомобілів. 

Автомобіль не можна вважати відкриттям однієї людини. Роками винахідники 

різних країн намагалися змайструвати екіпажі, які пересувалися б самі, та 

удосконалювали їх. 

Відомо, що ще у 1752 р. селянин Леонтій Шамшуренко демонстрував  

перед  царськими  сановниками «самобеглую коляску», яку зробив власноруч і 

яка пересувалася на зразок сучасних авто. Коляска успішно пройшла іспити, але 

далі справа не пішла. Через 40 років по тому механік-самоучка Іван Кулібін за 

таким самим принципом сконструював «самокатку» й установив на ній деталі, 

подібні до тих, які є на сучасних автомобілях,— маховик, шестірні, коробку 

передач. Пересувалася «самокатка» дуже швидко навіть при незначному 

натисканні на педалі. Однак зробити «коляски-самокатки» придатними для 

перевезення людей та вантажу міг тільки механічний двигун, якого на той час ще 

не існувало. 

У 1885 р. з'явився перший автомобіль з бензиновим двигуном 

внутрішнього згоряння (від грец. «аутос» — сам і латин, «мобіліс» — рухливий). 

Цей автомобіль не відрізнявся від звичайного екіпажу, тільки замість кучера 

сидів водій. Позаду, поруч з мотором, що викидав бризки бензину і масла, могла 

розташуватися лише одна людина. Але вже через декілька років автомобіль 

набув сучасного вигляду. 
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Урок № 4. Сигнали регулювальника. 

Обов’язки учасників руху діяти відповідно 

сигналів регулювальника.  

8.9. Вимога про зупинку транспортного засобу 

подається працівником міліції: 

Водій повинен зупинити транспортний засіб у місці, на яке йому буде вказано, з 

дотриманням правил зупинки. 

8.10. У разі подання світлофором (крім реверсивного) або регулювальником 

сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися перед дорожньою 

розміткою 1.12 (стоп-лінія), дорожнім знаком 5.62 , якщо їх немає — не 

ближче 10 м до найближчої рейки перед залізничним переїздом, перед 

світлофором, пішохідним переходом, а якщо і вони відсутні та в усіх інших 

випадках — перед перехрещуваною проїзною частиною, не створюючи 

перешкод для руху пішоходів. 

8.11. Водіям, які в разі ввімкнення жовтого сигналу або підняття 

регулювальником руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб у місці, 

передбаченому пунктом 8.10 цих Правил, не вдаючись до екстреного 

гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

8.12. Забороняється самовільно встановлювати, знімати, пошкоджувати чи 

закривати дорожні знаки, технічні засоби організації дорожнього руху 

(втручатись у їх роботу), розташовувати плакати, афіші, рекламні носії та 

встановлювати пристрої, які можуть бути прийняті за знаки та інші пристрої 

регулювання дорожнього руху або можуть погіршити їх видимість чи 

a) жезлом або рукою, що вказує на цей транспортний засіб; 

б) за допомогою увімкненого проблискового маячка синього і червоного або 

лише червоного кольору та (або) спеціального звукового сигналу; 

в) за допомогою гучномовного пристрою; 

г) за допомогою спеціального табло, на якому зазначається вимога про 

зупинку транспортного засобу. 

http://online.vodiy.kiev.ua/rozmitka/1/1.12
http://online.vodiy.kiev.ua/znaky/5/5.62
http://online.vodiy.kiev.ua/pdd/8/#810
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ефективність, осліпити учасників дорожнього руху, відволікти їхню увагу і 

поставити під загрозу безпеку дорожнього руху. 

Завдання для повторення, закріплення і контролю  знань. 

1.Вимога про зупинку транспортного засобу подається працівником міліції: 

Водій повинен 

_______________________________________________________________ 

2. У разі подання світлофором (крім реверсивного) або регулювальником 

сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися перед дорожньою 

розміткою 1.12 (стоп-лінія), дорожнім знаком 5.62 , якщо їх немає — не 

ближче __________________до найближчої рейки перед залізничним переїздом. 

3. Заповніть таблицю. 

1. Вимога про зупинку 

транспортного засобу 

подається працівником 

міліції…. 

 

2. У разі подання 

світлофором (крім 

реверсивного) або 

регулювальником сигналу, 

що забороняє рух, водії… 

 

3. Водіям, які в разі 

ввімкнення жовтого 

сигналу або підняття 

регулювальником руки 

вгору не можуть зупинити 

транспортний засіб у місці, 

передбаченому 

пунктом 8.10 цих Правил, 

не вдаючись до екстреного 

гальмування… 

 

4. Забороняється 

самовільно… 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

http://online.vodiy.kiev.ua/rozmitka/1/1.12
http://online.vodiy.kiev.ua/znaky/5/5.62
http://online.vodiy.kiev.ua/pdd/8/#810
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8. 

9. 

10. 

 

А чи знаєте Ви, що: 

Першим в історії правителем, який ввів правила дорожнього руху, був Гай 

Юлій Цезар. Він        видав закон, відповідно до якого жінки Риму не мали права 

керувати колісницями. 

Ще з січня 1618 року російський цар Петро І видав наказ про правила 

дорожнього руху. Ці правила обмежували швидкість їзди. Було введено 

правосторонній рух. 

Складова Правил дорожнього руху — дорожні знаки. Вони у своєму 

розвитку пройшли довгий шлях становлення та удосконалення — від верстових, 

кілометрових стовпів та попереджувального трикутника "Обережно, жаби!" до 

міжнародної стандартизації. 

Нині, окрім регулювальника, найголовніший "командир" вуличного руху 

— світлофор. А його прототипом був семафор, вперше встановлений у Лондоні 

в 1868 році. Перші електричні світлофори з'явилися в США в 1914 році. Вони 

мали всього два кольори — червоний і зелений, а до цього просто по черзі 

відкривалися-закривалися кольорові планшети — екрани. У Нью-Йорку в 1918-

му, а в Москві в 1930 році встановлені перші триколірні світлофори. 

Тільки в 1891 році вперше в Україні, а саме в Одесі, з'явився автомобіль. 

Порушникам Правил дорожнього руху передбачено різні покарання. 

У 1940 році прийняті типові правила дорожнього руху. Вони змінювалися, 

доповнювалися, удосконалювалися кілька сотен раз. Виходячи з вимог 

міжнародних правил, враховуючи передовий досвід, 1 січня 2002 року введені 

нові "Правила дорожнього руху України". Вони обов'язкові для всіх учасників 

руху. 

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що з десяти дорожніх 

пригод дев'ять відбувається з вини водіїв. Насамперед через перевищення 

швидкості, порушення безпечної дистанції, безпечного інтервалу, неуважність, 
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сп'яніння, а також за безпечності пішоходів. На пішоходів — порушників 

дорожнього руху, накладають штрафи. А якщо це привело до дорожньо-

транспортної пригоди, й кримінальну відповідальність. 

У Франції за перевищення швидкості поліцейський може випустити 

повітря з усіх коліс автомобіля. На Філіппінах винуватця порушення правил руху 

не тільки штрафують, але й у примусовому порядку відправляють на 4 години 

копати або чистити придорожні канави, прибирати вулиці та сквери, фарбувати 

огорожі тощо. 

Упродовж  XX ст. кількість автотранспорту у світі невпинно зростала й у 

1998 році досягла 700 мільйонів одиниць. У 2010 році його було вже мільярд. 
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Урок №5. Тематичне оцінювання 

І рівень 

1. Регулювання дорожнього руху здійснюється за 

допомогою______________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Чи мають сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами 

світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для 

виконання?_____________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3.  Які сигнали світлофорів мають перевагу перед дорожніми знаками 

пріоритету? 

4. Допишіть у правильному порядку:  

Сигнали регулювальника мають перевагу перед 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.Стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні       червоного 

сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ІІ рівень 

1. Для чого застосовуються реверсивні світлофори з червоним Х-

подібним сигналом і зеленим сигналом у вигляді стрілки, спрямованої 

вниз. Що вони забороняють або 

дозволяють?____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Увімкнення жовтого сигналу у вигляді стрілки, нахиленої по 

діагоналі вниз праворуч забороняє 

рух…__________________________________________________________
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_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) 

секції, увімкнений разом із зеленим сигналом 

світлофора______________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Що може бути ввімкнено  на світлофорі додатково,  що дозволяє рух 

сліпих пішоходів?________________________________________________ 

5. Якщо сигнал світлофора має вигляд силуету пішохода, то дія 

поширюється лише на 

...__________________________________________________________ 

6. Які світлофори використовуються для регулювання руху на 

залізничних переїздах та які вони мають 

значення?_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ІІІ рівень 

1.Вимога про зупинку транспортного засобу подається працівником міліції:  

Водій повинен 

_______________________________________________________________ 

2. У разі подання світлофором (крім реверсивного) або регулювальником 

сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися перед дорожньою 

розміткою 1.12 (стоп-лінія), дорожнім знаком 5.62 , якщо їх немає — не 

ближче __________________до найближчої рейки перед залізничним 

переїздом. 

3.  Які світлофори використовуються для регулювання руху на залізничних 

переїздах та які вони мають 

значення?_________________________________________________________

http://online.vodiy.kiev.ua/rozmitka/1/1.12
http://online.vodiy.kiev.ua/znaky/5/5.62
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.  Які світлофори можуть застосовуватися для регулювання руху трамваїв та 

бути  розташованими у вигляді 

літери….__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ІV рівень 

Розв'язування білетів.  
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А чи знаєте Ви, що: 

У Києві поетапно вводиться в дію автоматизована система диспетчерського 

керування міським пасажирським транспортом — АСДК МПТ. Кожна 

транспортна одиниця буде оснащена приладом супутникової навігаційної  

системи, приладом керування і відображення інформації. А ще буде задіяна 

система відеонагляду, яка дозволить одержувати оперативні дані з усіх крупних 

транспортних вузлів столиці і попереджати створення пробок. 

Перший дорожній світлофор «одноочко» із ручним керуванням встановили у 

Лондоні у 1897 році. У XX столітті у Клівленді та Чикаго у світлофорах уже було 

по два кольори: червоний і зелений, а в 1918 році у Нью-Йорку було встановлено 

трикольоровий. Лише у 1930 році світлофор з'явився у Москві. Через велике 

розповсюдження світлофорів у світі у 1968 році була прийнята «Конвенція про 

дорожні знаки і сигнали» з єдиним для усіх країн розміщенням: червоний, 

жовтий, зелений. 

У червні 1998 року у Києві з'явився ідеальний інспектор — електронно-

оптичний прилад, що контролює рух на автошляхах. Протягом секунди 

«інспектор» робить два фотознімки, на яких фіксується будь-яке порушення, а 

водій-порушник, одержує ці знімки поштою разом із квитанцією про штраф. Цей 

«інспектор» може замінити вісім інспекторів ДАІ. 

У Польщі у 1998 році розпочато виробництво патрульних автомобілів із 

спеціальної водостійкої фанери. Ці автомобілі покликані служити... опудалами 

для недисциплінованих водіїв. У комплекті до такого макету майстерні 

вроцлавської поліції освоїли виробництво також і опудала поліцейського у 

натуральну величину. 

У Франції один із найвищих рівнів ДТП. Щоб хоча б якось зменшити їхню 

кількість, служба дорожньої безпеки (це щось подібне до нашої ДАІ) встановила 

на основних магістралях радіопередавачі із дуже специфічними музичними 

програмами. Ось їх назви: «Стоп-стрес», «Стоп-утома», «Щоб ви не заснули» і 

«Щоб ви пам'ятали про своїх дітей». 
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У США діє велика кількість курйозних законів і положень у різних штатах. 

Ось деякі з них: у штаті Канзас пішоходи, що перетинають вночі шосейні дороги, 

зобов'язані позначити себе засвіченим ліхтарем; в Алабамі не можна водити 

автомашину з пов'язкою на очах; у Франкфурті (штат Кентуккі) — зривати у 

поліцейського краватку. 

Тим, хто мандрує автомобілем шляхами Європи незайве знати таке: у Швеції, 

у Норвегії, Данії і Чехії вдень необхідно вмикати ближнє світло фар; у Гібралтарі 

навіть вночі не можна вмикати дальнє світло фар; в Україні і в Румунії дорожня 

інспекція не любить брудних машин; у Люксембурзі необхідно обов'язково 

миготіти фарами при обгоні вночі; у Німеччині можуть притягти до 

відповідальності за нецензурну лайку й образливі жести. 

У Франції з 1998 року введені системи автоматизованого відео-нагляду за 

дорогами, тунелями і віадуками. Вся інформація практично миттєво надходить 

на дисплеї поліції і «швидкої допомоги». 

В Ріо-де-Жанейро з 10 годин вечора і до 5 години ранку водіям дозволено 

ігнорувати сигнали світлофора через те, що у цей період доби почастішали 

напади на водіїв машин. 

У Нідерландах у 1999 році був оштрафований фактично кожний 

нідерландець, який має права водія. «Улюбленими» порушеннями були: 

перевищення швидкості, проїзд на червоне світло і неправильне паркування авто 

засобів. 
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