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Семестр, у якому 

можливе 

(планується) 

вивчення 

дисципліни 

бакалаврам 2-й курс 4-й семестр 

Факультети /ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Всім технічним факультетам 

Перелік 

компетентностей та 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

Дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної 

безпеки та санітарно-гігієнічного режиму при здійсненні професійної 

діяльності. 

Розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво документацію щодо 

визначеності технологічних процесів виробництва,  експлуатації, ремонту та 

обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, 

їх систем та інших інструктивних вказівок, правил та методик. 

Організовувати експлуатацію дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

Знання з хімії, фізики, вищої математики, теоретичної механіки, інформатики, 

загального курсу транспорту, технології конструкційних матеріалів та 

матеріалознавства, опору матеріалів, деталей машин і підйомно-

транспортного обладнання. 

Основні теми 

дисципліни 

16 годин лекцій 16 годин практичних занять. 

Основні теми лекцій: 

- Безпека дорожнього руху автотракторних засобів. Загальні положення. 

- Регламенти технічного огляду автотракторних засобів, що забезпечують 

безпеку руху. 

- Основні положення організації дорожнього руху, що забезпечують безпеку 

руху автотракторних засобів. 

- Обов’язки та права водіїв транспортних засобів. 

- Вплив конструктивних елементів автотракторних засобів на безпеку руху 

- Елементи активної безпеки автотракторних засобів. 

- Особливості конструкції системи пасивної безпеки. 

- Дорожня розмітка, особливості організації дорожнього руху та безпеки 

дорожнього руху. 

Основні теми практичних занять: 

- Обов’язки та права водіїв автотракторних засобів. 

- Регулювання дорожнього руху. 

- Рух автотракторних засобів на дорогах загального призначення. 

- Швидкісні режими, дистанція інтервал та зустрічний роз’їзд. 

- Користування зовнішніми світловими приладами. 

- Правила безпечного перевезення вантажів та причіпних засобів. 

- Особливості організації дорожнього руху. 

- Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання. 
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