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Учительська професія - це людинознавство... 
 Василь Сухомлинський 

 

 
 

Вступ 
 

Кризові явища в економіці потребують нових підходів до професійної 
підготовки сучасного спеціаліста, а саме до організації навчання, зміни процесу 
професійної підготовки, застосування сучасних та ефективних технологій 
навчання, головним результатом якого є підвищення компетентності спеціаліста та 
швидка його адаптація до змін на виробництві. 

Введення нових педагогічних технологій навчання базується на модернізації 
управління навчальним процесом пізнання. Основними складниками управління 
навчальним процесом є планування, організація, контроль та мотивація. Управляти 
означає спонукати учня до кращого навчання. В процесі навчання виникають 
запитання: 

де ми знаходимося? (на якому рівні освіти?) 
Куди йти? (чи визначена політика в освіти і яка мета?) 
Що робити? (чи визначена стратегія?) 
Як робити? (чи обрана тактика?) 
Так як, викладач не може визначити політику освіти і зазначити стратегію, 

він займається рішенням тактичних задач, образно кажучи, розробкою власної 
методики викладання. Він шукає відповіді в процесі навчання та викладання: 

як вчити?  
Чому вчити?  
Де навчати?  
Які результати навчання? 
Успішною реалізацією зазначених вище завдань є впровадження у 

навчальний процес інноваційних педагогічних технологій. Запорукою успіху при 
цьому може стати опанування методикою й досвідом управління навчальним 
процесом за модульною технологією. 

Модуль (modulus) у перекладі з латинської означає „міра“. В архітектурі, 
математиці, техніці цей термін має своє специфічне для даних галузей трактування, 
його розуміють як „функціональний вузол…, який складається із взаємозамінного 
набору деталей і призначений для самостійної дії у приладі або апараті” 
(Українська Радянська Енциклопедія), або це – „вживана в іноземній літературі 
назва складових частин космічного корабля …” (там само). Однак для педагогічної 
науки значно важливішим є розуміння цього поняття як змістової одиниці 
вимірювання інформації, тобто у педагогіці модуль – це функціональний вузол 
навчально-виховного процесу. Модульне навчання – це пакет науково-адаптованих 
програм для індивідуального вивчення, що забезпечує навчальні досягнення учнів 
з різним рівнем попередньої підготовки. Навчальний модуль – це система занять у 
вигляді сукупності систем знань, норм, цінностей. Це поетапне відкриття учнем під 
впливом викладача цієї системи у ході пошукової пізнавальної активності. 
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Після Всесвітньої конференції ЮНЕСКО 1972 р. у Токіо, де обговорювалися 
проблеми освіти дорослих, модульна система (технологія) була визнана як 
найбільш ефективна для безперервного навчання  не тільки для дорослих, але і для 
старшокласників. В основі модульної технології навчання лежить теорія 
поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперіна та течія біхевіоризму. 

Згідно з цими науковими положеннями увесь учбовий матеріал поділяється 
на модульні блоки, в які включені усього декілька близько взаємопов’язаних 
дисциплін. На початку кожного модуля вказується необхідний рівень кваліфікації 
для його засвоєння, мета, а також дається короткий опис змісту кожного розділу і 
час, що рекомендується, для його засвоєння. У рамках кожного модульного блоку 
ще більш дрібна деталізація зроблених робіт шляхом поділення їх на окремі 
операції („кроки“), які у свою чергу розподіляються на сукупність окремих 
навичок, оволодіння котрими дає можливість виконувати цю операцію. Далі 
модулі поділяються на модульні одиниці, а ці, у свою чергу, на модульні елементи. 
Кожна структурна одиниця містить теоретичну інформацію, що супроводжується 
прикладом із практики і завданнями-вправами. Як правило, пропоновані вправи-
завдання допускають застосування теоретичного матеріалу, що викладається, до 
практичної діяльності того, кого навчають, і його організації. Крім того, кожен 
модуль повинен містити матеріал для контролю якості засвоєння його змісту і 
бібліографію. У деяких випадках рекомендується акцентувати увагу на 
дидактичних принципах, покладених в основу розгортання змісту модульної 
програми. Наприклад, можна вказати, що в основі модуля лежить дидактичний 
принцип розгортання змісту через практичні приклади до практичних дій. 
Доцільно також у даному пункті давати коротку анотацію кожного модуля. Таким 
чином, отримаємо взаємопов’язаний ланцюжок учбової інформації. 

 Отже, учень більш самостійно може працювати із запропонованою йому 
індивідуальною навчальною програмою, яка включає цільовий план дій, банк 
інформації і методичне керівництво щодо досягнення поставлених дидактичних 
цілей. 

Модульна система навчання – спроба ліквідувати недоліки предметної 
системи навчання: 

велика кількість учбового матеріалу; 
дублювання учбового матеріалу за предметами; 
зайва регламентація учбового процесу; 
жорсткі терміни навчання; 
слабка диференціація навчання, орієнтування на „середнього учня“; 
негнучкість підготовки відносно вимог технологічних процесів. 
Головна відмінність модульної системи навчання від традиційної полягає в 

системному підході до аналізу вивчення конкретної професійної діяльності, що 
виключає підготовку за окремими дисциплінами та предметами. Крім того 
застосовується принцип системного квантування, тобто „стиснення“, „згортання“ 
учбової інформації; організація на уроках  рефлексії з метою виявлення й 
оцінювання власних успіхів і невдач; залучення в процесі здійснення технології 
компетентних помічників викладача в ролі консультантів і експертів, що у свою 
чергу якісно підвищує рівень підготовки учнів, їхньої рефлексії, мотивації 
навчання. 

Професійне навчання за модульною технологією не вимагає відмови від 
традиційної системи і не є альтернативою. Модульна система може 
використовуватися як самостійно, так і в поєднанні з іншими педагогічними 
методиками, що принципово важливо на етапі її впровадження. Навчальні 
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елементи можуть використовуватися не тільки для модульного, але й для навчання 
за традиційною системою. Вони також легко адаптуються для відкритого і 
заочного навчання, можуть бути ефективно використані в сфері підвищення 
компетентності кадрів на виробництві. 

Модульний підхід може бути використаний для розробки всіх типів 
навчальних програм, як для простих професій з обмеженою кількістю трудових 
навичок, так і складних, котрі вимагають найвищого рівня майстерності 
(компетентності).  

 
Характерні риси модульного навчання 

 
Індивідуалізація навчання. Це дуже важливо, тому що людина володіє 

різними розумовими здібностями. У предметній системі навчання дуже високий 
рівень неуспішності обумовлений саме цим. Модульна система навчання 
зорієнтована на психологічні особливості кожної особистості, що дозволяє усім 
учням засвоїти учбовий матеріал, але у індивідуальному темпі. За індивідуальною 
системою навчання від учня вимагається повне засвоєння учбового матеріалу з 
випробуванням по кожному модулю. 

Гнучкість модульного навчання. Модулі можливо групувати в різні 
комплекти. Той самий модуль може відповідати окремим частинам вимог, котрі 
стосуються різних курсів. Додати „нові“ та виключаючи „застарілі”, можливо, не 
змінюючи структури, скласти учбову програму з високим рівнем індивідуалізації. 

Варіативність модульного навчання спрямована на забезпечення рівневої 
диференціації змісту навчання, а також створення умов для тих, кого навчають, для 
індивідуального темпу просування по різних варіантах модульної програми: 
повному, скороченому або поглибленому. Варіативність трансформується в 
принцип адаптованості, наповнюючись новим змістом, а саме, коли модуль 
забезпечує не тільки рівневу диференціацію, але і профільну. Крім того, доцільно 
відзначити ще одну грань цього принципу, у якій відображається різноманіття 
дидактичних форм і методів. Тому що модуль являє собою блок інформації, 
обладнаний методичним забезпеченням, саме він виконує функції керування 
навчальним процесом і припускає використання системи усіляких форм, методів і 
засобів навчання, їхній доцільний вибір і оптимальне сполучення.  

Проблемність модульного навчання відображає психолого-педагогічну 
закономірність, відповідно до якої, ефективність засвоєння навчального матеріалу 
підвищується, якщо вводяться такі стимулюючі ланки, як проблемна ситуація, 
візуалізація інформації, професійно-прикладна спрямованість. Ця риса несе в собі 
широке значеннєве навантаження. У науковій літературі вона трактується як 
принцип усвідомленої перспективи, мотивації, пізнавальній активності. 

Реалізація зворотного зв’язку забезпечує керування навчальним процесом 
шляхом створення системи контролю і самоконтролю засвоєння навчального 
матеріалу модуля. Модулі, обладнані системою самоконтролю і самоорганізації, 
дозволяють інформаційно-контролюючі функції викладача перенести у власне-
координаційні функції тих, хто навчається. Педагогічне спілкування в умовах 
модульного навчання має реалізовуватися за схемою суб’єкт-суб’єктного, 
партнерського навчального співробітництва викладача і учнів. 

Активність учнів у процесі навчання. Основне джерело інформації являє 
собою попередньо підготовлений навчальний матеріал, який подається в 
дидактичних елементах, а найбільш активна ланка у навчанні – учень, який 
вирішує завдання самостійно або за мінімальною допомогою викладача. Заради 
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ефективного засвоєння матеріалу учень повинен активно над ним працювати, при 
цьому акцент ставиться на самостійній індивідуальній роботі учнів з модулями. 

Відсутність жорстко встановленого терміну навчання. Його тривалість 
залежить від підготовленості учня та рівня кваліфікації, яку він хоче отримати. 
Навчання може проходити в зручний для учня час. Це дозволяє учню просуватися 
у навчанні зі швидкістю, котра відповідає його здібностям та наявністю вільного 
часу: учень має змогу вибирати необхідні йому модулі та порядок їх вивчення. Це 
потребує безпосередньої відповідальності учня за результат навчання, тому що для 
нього створюються комфортні умови заради засвоєння змісту модулів. При такому 
підході значно зростає мотивація навчання, тому що учень має можливість вільно 
обирати зручні для нього способи, засоби та темп навчання. Але при цьому не 
виключається роль викладача (інструктора) (Додаток 1). 

Функції педагога. За модульною системою навчання функції педагога 
змінюються, тому що акцент ставиться на активну учбову діяльність учнів. Учень 
частково чи повністю має можливість працювати із запропонованою йому учбовою 
програмою, яка вміщує цільову програму дій, бази інформації та методичний 
порадник. У цьому разі функції викладача змінюються від інформаційно-
контролюючих до консультативно-координуючих. Він більше часу та уваги 
приділяє стимулюванню, мотивації навчання, особистим контактам у процесі 
навчання. Педагог відмовляється від авторитарної модальності в спілкуванні з 
учнями. Це необхідно для створення партнерських, довірчих відносин між 
викладачем і учнями, що у значній мірі впливає на якість засвоєння оперативних 
знань. Демократичність модальності  мови викладача може бути виражена  в 
наступних фразах:   

1. „прикладом того, як може бути…”; 
2. „покажемо на прикладі…”; 
3. „розглянемо приклад…”. 
Взаємодія учнів у процесі навчання. Індивідуальний розвиток особистості 

учня здійснюється в умовах диференційованого навчання, органічного об’єднання 
його самостійної роботи і участі в загальній роботі групи. Освіта проходить не в 
середовищі конкуренції, де відбувається оцінка знань кожного учня, а у 
партнерської взаємодії. 

 
Структура модульного навчання 

 
Модуль – цільовий функціональний вузол, де учбовий зміст і технологія 

оволодіння ним об’єднанні в систему високого рівня цілісності. Модуль можна 
розглядати як програму навчання індивідуалізовану за змістом, методами 
навчання, рівнем самостійності, темпом учбово-пізнавальної діяльності. 

Це означає: 
у модулі викладається принципово важливий зміст учбової програми; 
надається роз’яснення до неї; 
наводяться теоретичні завдання і рекомендації до них; 
указані практичні завдання. 
Якість підготовки учнів залежить від структури дидактичного модуля та 

наповнення його конкретним змістом у вигляді модульної одиниці та модульного 
елемента. Модульні елементи мають бути стислими, зрозумілими. 

Модульні елементи можуть бути трьох видів: 
теоретичні; 
практичні; 
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комбіновані – об’єднають теоретичну інформацію, теми однієї або кількох 
предметних галузей, алгоритм виконання роботи, технологічні карти, практичні 
завдання і питання. 

Сукупність взаємопов’язаних модулів являє собою у професійному 
розумінні одиницю – професійний блок. Це комплекс виробничих завдань, що 
складає зміст професії. 

Позитивні якості модульного навчання: 
досягається мобільність знань в структурі професійної компетентності 

робітника шляхом заміни застарілих модульних одиниць на нові, які містять в собі 
нову та перспективну інформацію; 

чіткі, короткі записи учбової інформації скорочують учбовий курс на 10 – 30 
% без втрати глибини засвоєння учбового матеріалу. 

Труднощі в організації модульного навчання:  
довготривалі терміни з розробки навчальних програм, матеріалів за значних 

затрат часу і витрат на тиражування;   
потреба у наявності сучасного обладнання, вміння з ним працювати, 

оснащення навчального місця; 
деяка складність у організації навчального процесу, а саме недостатня 

кількість або відсутність готових мультимедійних навчальних засобів, 
орієнтованих на конкретні предмети, слабка підготовка викладачів-предметників у 
галузі інформаційно-комп’ютерних технологій, що не дозволяє їм самостійно 
розробляти або адаптувати вже розроблені засоби навчання, які базуються на 
мультимедійних технологіях, до своїх теоретичних або практичних занять.   

Проте подолання труднощів залежить в основному від здібностей 
організаторів навчального процесу.  

Контроль знань і самостійної роботи учнів: 
У розробці нових навчальних програм і навчальних планів за модулями, 

варто враховувати ідеї модульно-рейтингової технології навчання, впровадження в 
навчальний процес методики обчислення рейтингу. Модульно-рейтингова система 
(МРС) являє собою один з дуже ефективних методів організації навчального 
процесу, що стимулює зацікавленість у роботі учнів. Це відбувається за рахунок 
організації переходу від репродуктивного одержання знань до саморозвитку особи, 
що навчається і самовдосконаленню як ведучої мети навчання, за рахунок надання 
можливості тому, кого навчають, розвивати в собі адекватну самооцінку. Це 
підвищує об’єктивність в оцінці знань. 

У кожному конкретному випадку слід виробити власні критерії оцінки 
результатів навчання з урахуванням специфіки тих, кого навчають, місця їхньої 
роботи і роду діяльності. Там, де це можливо, доцільно використати 
загальноприйняті критерії оцінки якості. При виборі критеріїв необхідно пам’ятати 
про сформульовані загальні і конкретні цілі навчання в рамках модульної 
програми.  

Необхідно ретельно контролювати набуття учнями знань, їх рівень, участь в 
аудиторній (самостійній) роботі, успішність тощо. Контроль навчального процесу 
може стати досить досконалим і миттєвим у разі ефективного використання 
комп’ютерної техніки (ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології), оскільки 
мультимедіа, у порівнянні з іншими засобами навчання, дозволяють 
використовувати їх у навчальному процесі як інтерактивний багатоканальний 
інструмент пізнання.  Комп’ютерне тестування займатиме:  

поточне – 5 – 10 хв.;  
проміжне – 15 – 20 хв.  
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Щотижня учні можуть виконувати письмові тести за завданнями викладача, 
щомісячно письмове тестування по 30 – 50 хв. (зараховуються 3 кращі результати з 
4-х тестів), а в кінці семестру – фінальний (підсумковий) екзамен або залік з 
письмовим тестом (2 – 3 години). 

Сумарний семестровий бал за пройдений курс (предмет) виводиться, 
приблизно, таким чином. По-перше, встановлюється загальна академічна 
активність і успішність учня (у відсотках); по-друге, відповідно до набраної 
кількості відсотків викладач виставляє учневі фінальну (підсумкову) оцінку за 
пройдений курс (предмет).  

Загальна академічна активність учня (у відсотках):  
1. Відвідування занять з професійно-теоретичної підготовки – 5%;  
2. Відвідування семінарів, практичних та лабораторно-практичних занять – 

25%;  
3. Комп’ютерні або письмові тести (за завданням викладача) – 15 %;  
4. Три кращих результати щомісячних письмових тестів – 10 % + 10% + 10% 

= 30%;  
5. Фінальний екзамен або залік із письмовим тестом – 25 %;  
Загалом – 100%. 

Отже, встановлена максимальна кількість балів з дисципліни (100 балів), а саме:  
визначена максимальна кількість балів з кожного модуля дисципліни;  
визначена максимальна кількість балів з кожного виду контрольних завдань;  
встановлення відповідності отриманих балів 12-бальній шкалі:  
„12”: 97 – 100%, „11”: 94 – 97%, „10”: 90 – 94%;  
„9”: 86 – 90%, „8”: 81 – 86%, „7”: 75 – 81%;  
„6”: 68 – 75%, „5”: 60 – 68%, „4”: 50 – 60%;  
„3”: 35 – 50%, „2”: 18 – 35%, „1”: 0 – 18%,. 
Примітка. У разі, якщо загальна академічна активність учня (у відсотках) 

може оцінюватися, наприклад, як на „10” так і на „11” (94%), то вищу оцінку 
ставити, керуючись кращим результатом щомісячних письмових тестів.   

Викладачеві потрібно ретельно готуватися до навчального процесу, вільно 
володіти матеріалом модуля, адаптувати матеріал до конкретної навчальної групи, 
спланувати періодичність і форму проведення занять (стаціонарних, заочних, 
групових, індивідуальних, самостійних). Оскільки ефективність засвоєння модуля 
залежить не тільки від способу подання навчального матеріалу, але і від того, 
наскільки кваліфіковано викладач розробить і складе комплект задач. Задача є 
основною структурною одиницею змісту будь-якого навчального предмета. Для 
тих, хто навчається, вона виступає як ілюстрація теорії, можливості вирішення 
практичної ситуації, вправи для відпрацьовування зазначених методів рішення і 
служить засобом аналізу й оцінки результатів учбово-пізнавальної діяльності. У 
випадку дистанційного варіанта викладач повинен передбачити можливість 
надання педагогічної консультаційної допомоги, визначити час і способи її 
здійснення, скласти графік здачі контрольних робіт і проведення стаціонарних 
групових занять (Додаток 2).  

Модульне навчання дозволяє поєднувати в собі різні підходи до навчання. 
Від проблемного навчання модульне запозичило його головні особливості: 
проблемну подачу матеріалу в модулі, нестандартність вправ. Від активного 
навчання модульне запозичило методи навчання, що дозволяють підвищити 
пізнавальну активність тих, хто навчається. Вдало вписуються в дидактичну 
систему модульного навчання ігрові форми поточного і кінцевого контролю. 
Модульне навчання має характерні риси індивідуально-диференційованого 
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навчання, а саме: відхід від потокового методу навчання і перехід до 
індивідуальної підготовки фахівців, перенесення основного навантаження 
навчального процесу на самостійну роботу учнів (Додатки 3, 4). 

 
Висновки 

 
Таким чином, узагальнюючи сказане про модульне навчання, можна зробити 

висновок про те, що воно в силу своєї гнучкості, технологічності, „наступності“ 
дозволяє раціонально використовувати резерви самого навчального процесу за 
участі в ньому людей. 

Отже, в основу модульної технології покладені загальновідомі дидактичні 
принципи: науковості, систематичності, системності, міцності навчання, єдності 
навчання, виховання та розвитку учня, урахування його індивідуальних 
особливостей в навчальному процесі тощо. Модульна технологія являє собою 
конкретне, науково обґрунтоване, спеціальним чином організоване навчання для 
досягнення конкретної цілі навчання, виховання та розвитку учня. При цьому 
ставиться не просто загальна ціль, наприклад, підготовка компетентного 
спеціаліста, а розробляються науково обґрунтовані цілі за етапами навчання, зміст, 
способи та засоби досягнення цих цілей, які ведуть оптимальним шляхом до 
кінцевої мети -  формуванню компетентного спеціаліста, який відповідає сучасним 
вимогам його використання на всіх стадіях професійної діяльності. Модульна 
технологія побудована на науковому аналізі діяльності учня, майбутнього 
спеціаліста, відборі тих якостей, знань, вмінь та навиків, які будуть йому необхідні 
в професійній діяльності; аналізі та чіткому відборі навчальної інформації, тобто 
змісту навчального матеріалу, який призначений для навчання та контролю його 
засвоєння; педагогічної комунікації (навчальне-методичне забезпечення); виборі 
форм та методів навчання, виховання та розвитку того, кого навчають; 
конкретизації діяльності викладача та учня. 

Модуль є змістовою одиницею інформації. Це частина цілого, яка робить 
певний внесок у це ціле. Модульність у пізнанні цілого може дати певну користь, 
коли суб’єкт пізнання володітиме системною методологією пізнання, тобто 
уміннями розглядати об’єкт вивчення крізь призму системи. Оцінювання 
навчальних досягнень учнів за кожен модуль здійснюється на основі рейтингового 
принципу, а повну картину модульного навчання можна побудувати, поклавши в 
основу дидактичну систему, зокрема дидактичний цикл. 
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Додаток 1 

 
Пам’ятка педагогу. Послідовність дій викладача при складанні модульної 

програми 
 

            Перший крок – це подання навчального курсу як системи, тобто первинне 
структурування змісту: 
            спочатку викладач сам, а потім разом з методичним об’єднанням виділяє 
стрижневі лінії всього навчального предмета, курсу;  
            наступна дія полягає у відборі змісту для кожної групи за кожною стрижневою 
лінією;  
            відібраний матеріал зводиться в таблицю.  
            Таким чином, викладач отримує наочне уявлення про зміст свого предмета і по 
кожній групі, і по висхідній від групи до групи.  
            Другий крок полягає в тому, що на кожну групу складається технологічна карта: 

можливий варіант технологічної карти  

Технологічна карта по кожній паралелі груп 

Стерж- 
неві 
лінії 

Провідні 
знання 

Додаткові 
знання 

Цільове 
повторення

Важко- 
засвоювані 
теми 

Внутрішньо- 
предметні 
зв’язки 

Міжпред- 
метні 
зв’язки 

Шляхи 
подолання 
труднощів 

                

            
           Склавши таку карту, викладач чітко і цілісно бачить весь зміст з точки зору 
особливостей і складності його вивчення. 
           Третій крок – створення модульної програми, компонентами якої є дидактична 
мета і сукупність модулів модульної програми: 
           для кожної модульної програми дається назва, яка відображає суть обраної для неї 
великої теми або розділу;  
           потім формулюється комплексна дидактична мета на трьох рівнях: значення цих 
знань для духовного розвитку особистості, для життєвої практики та професійного 
самовизначення; знання, вміння.  
           Четвертий крок пов’язаний з виділенням в комплексній дидактичній меті 
інтегруючих дидактичних цілей – також на трьох рівнях – для кожного модуля і 
відбором його змісту, яке є закінченим блоком інформації, тобто вибудовується система 
модулів. 
           П’ятий крок – градація інтегруючих дидактичних цілей на дидактичні цілі для 
кожного модуля і формування змісту навчальних елементів, складових модуля. 
           У результаті виростає дерево цілей: комплексна дидактична мета – інтегруючі 
дидактичні цілі -  цілі для кожного модуля з підібраним під кожну з них змістом. 
           Шостий крок – побудова самого модуля: 
           побудова модуля починається завжди з формулювання інтегруючої цілі;  
           потім дається завдання для вхідного контролю, мета якого – встановити 
готовність учнів до роботи;  
           визначаються всі дидактичні цілі для кожного модуля і створюються навчальні 
елементи, що включають в себе цільову установку, алгоритми дій учня і перевірочне 
завдання для контролю і корекції засвоєння знань і умінь;  
           наповнюється змістом передостанній елемент модуля – резюме, що узагальнює 
хід виконання завдань;  
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           складаються завдання вихідного контролю. Їхній зміст полягає у виявленні 
ступеня оволодіння змістом модуля.  
           Продумуються структурно-логічні схеми узагальнення матеріалу модуля і 
можливі помилки учнів при їх побудові. 
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Додаток 2 
 

Пам’ятка педагогу. Принципи, яких слід дотримуватися, розробляючи модулі 
 

            Розробляючи модулі слід дотримуватися ряду відомих принципів: 
            приватні дидактичні цілі навчальних елементів у своїй сукупності забезпечують 
досягнення інтегрованої мети модуля; реалізація інтегрованих цілей усіх модулів, у 
свою чергу, призводить до комплексної дидактичної мети модульної програми;  
            реалізований зворотній зв’язок – основа керованості та контрольованості процесу 
засвоєння знань. При цьому вхідний і вихідний контроль жорсткіший, здійснюється 
викладачем, а поточний і проміжний (на стику навчальних елементів) – „м’якший“, 
проходить у вигляді само- і взаємоконтролю учнів;  
            навчальний і дидактичний матеріал викладається доступно, конкретно, виразно, в 
діалоговій формі;  
            при побудові модуля дотримується логіка засвоєння учнями знань: сприйняття, 
осмислення, запам’ятовування, застосування, узагальнення та систематизація; 

                 структура модуля повинна відповідати логіці навчального заняття того чи іншого 
типу.   

           Перший крок – визначення інтегруючої мети модуля.  
           Другий крок – розбиття на навчальні елементи відповідно з логікою того чи 
іншого типу навчального заняття.  
           Третій крок – формулювання мети кожного навчального елемента.  
           Четвертий крок – визначення змісту кожного навчального елемента.  
           П’ятий крок – формулювання рекомендацій (порад) учням.  
           Приблизною формою навчального елемента може бути – міні-підручник, як 
основний дидактичний засіб реалізації модульної програми (МП). 
  

№ 
з/п 

Навчальний матеріал (із зазначенням 
завдань) 

Ілюстрації 
Поради 

викладача 
       

            
           Створення навчальних модулів підпорядковується системі вимог до завдань, до 
діяльності учнів і викладача. 
           Завдання забезпечують безперервність внутрішньо-предметних і міжпредметних 
зв’язків; диференційовані за змістом і рівнем пізнавальної самостійності; проблемні, 
орієнтують на пошук проблем і їх рішень; відображають механізм засвоєння знань; 
включають повторення вивченого (складання таблиць, порівняльних характеристик і 
т.д.); інтегруються метою модуля. 
           Діяльність учня проходить в зоні його найближчого розвитку; орієнтована на 
самоврядування і взаємоуправління, формує навички спілкування; дає можливість 
раціонально розподіляти час; реалізує рефлексивні здібності учня на кожному занятті. 
           Діяльність викладача змінюється принципово. Його головне завдання – розробити 
модульну програму, самі модулі, а на занятті він мотивує, організовує, координує, 
консультує, контролює, тобто, використовуючи потенціал модульного навчання, 
здійснює рефлексивне управління навчанням. 
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Обмеження 

          1. Рівень готовності учнів до виконання самостійної навчальної діяльності.  
          2. Матеріальні можливості навчального закладу.  
          3. Включення в модуль дуже великого обсягу змісту діяльності, що створює 
дефіцит часу.     
           Введення модульної технології в освітній процес потрібно здійснювати 
поступово. Можна поєднувати традиційну класно-урочну систему (технологія 
пояснювально-ілюстративного навчання) з модульною. 
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Додаток 3 
 

Навчальний елемент 8322_15. „Зупинка та стоянка” 
 
Професія: водій автотранспортних засобів категорії „В” 
 
Код навчального елемента: 8322_15 
 
Назва: зупинка та стоянка 
 
Цілі 
Засвоївши навчальний елемент 8322_15, Ви володітимете інформацією про: 
місця на дорозі, у яких повинна здійснюватись зупинка і стоянка 

транспортних засобів; 
розташування транспортного засобу на дорозі у разі виконання зупинки і 

стоянки; 
місця на дорозі, у яких забороняється здійснювати зупинку транспортних 

засобів; 
місця на дорозі, у яких забороняється здійснювати стоянку транспортних 

засобів; 
заходи, які повинен вжити водій у разі вимушеної зупинки в місці, де 

зупинку заборонено. 
 
Необхідні дидактичні засоби навчання: 
 

№ 
з/п 

Назва Кількість 

1. Схеми перехресть, автомобільних доріг 16 шт. 
2. Макети дорожніх знаків 16 компл. 
3. Макети транспортних засобів 16 компл. 
4. Правила дорожнього руху 2015 р. (підручник) 31 
5. Знак аварійної зупинки 1 
6. Червоний миготливий ліхтар 1 
7.  Навчальна таблиця „Зупинка та стоянка“ 1 

8. 
Засоби програмованого навчання (тематичні 
завдання) 

2 компл. 

9. Персональні комп’ютери 16 шт. 

10. 
Екзаменаційно-тематична комп’ютерна програма 
„Білети ДАІ Київ, Харків” 

1 CD 

11. 
Фрагменти відеофільмів про порядок виконання 
зупинки та стоянки т/з, а також про негативні 
наслідки порушення Правил під час її виконання   

За фактичної наявності 
але не менше одного 

Міжпредметні та внутрішньо-предметні зв’язки: 
Загальні положення 
Регулювання дорожнього руху 
Попереджувальні сигнали 
Дорожні знаки 
Дорожня розмітка 
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№ 
з/п 

Навчальний матеріал Ілюстрації Роз’яснення та поради викладача 

1.    Зупинка і стоянка транспортних засобів на 
дорозі повинні здійснюватись у спеціально 
відведених місцях чи на узбіччі. 

 1.  2.  
 

3.  4.  
 

5.  

   З метою зведеня до мінімуму 
перешкод для інших транспортних 
засобів зупинка і стоянка дозволяються 
у спеціально відведених місцях (3), 
тобто таких, що позначені дорожніми 
знаками 5.38 „Місце для стоянки“ (1) чи 
5.39 „Зона стоянки“ (2), або на 
майданчиках відпочинку, позначених 
дорожнім знаком 6.15 „Місце 
відпочинку“, а також у місцях де це не 
заборонено відповідними дорожніми 
знаками (4), дорожньою розміткою (5 –
лише зупинка) або положеннями 
Правил, - але при цьому необхідно 
обов’язково враховувати вимоги 
безпеки дорожнього руху. 
   Пам’ятайте! Безпосередньо перед 
зупинкою слід додатково оцінити 
дорожню обстановку позаду автомобіля 
щоб уникнути наїзду на нього ззаду.   

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   За відсутності спеціально відведених місць 
чи узбіччя або коли зупинка чи стоянка там 
неможливі, вони дозволяються біля правого 
краю проїзної частини (якомога правіше, щоб 
не перешкоджати іншим учасникам 
дорожнього руху). 
 
 
 
 
 
 

1.   2.  
   

   Якщо узбіччя відсутнє або зупинка 
там неможлива (через його 
незадовільний стан або якщо воно 
зайняте якимись матеріалами тощо), 
дозволяється зупинитися якнайближче 
до правого краю проїзної частини (1, 3). 
Це положення повною мірою 
стосується і населених пунктів, де, як 
правило, узбіч немає (2). 
    Пам’ятайте! Різке зниження 
швидкості під час зупинки може 
спричинити аварійну обстановку. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   У населених пунктах зупинка і стоянка 
транспортних засобів дозволяються на лівому 
боці дороги, що має по одній смузі для руху в 
кожному напрямку (1) (без трамвайних колій 
посередині (2) і не розділена розміткою 1.1 
(3)), а також на лівому боці дороги з 
одностороннім рухом. 
   Якщо дорога має бульвар або розділювальну 
смугу, зупинка і стоянка транспортних засобів 
біля них забороняються (6).    

                      3.  

1.  2.  

3.  

4.  5.  

6.  7.  

 
   Слід зазначити, що зупинка і стоянка 
біля лівого краю проїзної частини на 
дорогах з невеликою шириною у 
населених пунктах будуть безпечними 
за умови, що з правого боку немає 
транспортних засобів, що стоять, або 
якщо це не буде створювати перешкод 
іншим учасникам дорожнього руху (4). 
   У населених пунктах дозволяється 
зупинка і стоянка на лівому боці доріг з 
одностороннім рухом, позначених 
дорожнім знаком 5.5 „Дорога з 
одностороннім рухом“. Якщо така 
дорога має більше двох смуг для руху в 
одному напрямку, то вантажним 
автомобілям з дозволеною 
максимальною масою понад 3,5 т, 
тракторам, самохідним машинам і 
механізмам на лівому боці дороги 
дозволяється зупинка лише для 
завантаження або розвантаження 
вантажу. Зупинку для висадки і посадки 
пасажирів водії вантажних автомобілів і 
автобусів повинні виконувати на 
правому боці дороги (5). 
    Пам’ятайте! Поза населеними 
пунктами зупинка і стоянка на лівому 
боці дороги заборонені в усіх випадках 
(8). 
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8.  

4.    Транспортні засоби не дозволяється ставити 
на проїзній частині в два і більше ряди (1). 
Велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового 
причепа дозволяється ставити на проїзній 
частині не більше ніж у два ряди (1, 2). 

1.  2.  

3.  4.  

                5.  
 

   Транспортні засоби під час зупинки 
або стоянки на проїзній частині повинні 
розташовуватися в один ряд паралельно 
і якнайближче до її краю (3, 4, 5). 
   Відповідно до цієї вимоги, 
забороняється зупиняти транспортні 
засоби на проїзній частині поруч з 
іншими транспортними засобами, що 
стоять біля краю проїзної частини або 
на узбіччі. 
   Пам’ятайте! Двоколісні транспортні 
засоби (велосипеди, мопеди і 
мотоцикли без бокового причепа тощо)
дозволяється ставити на проїзній 
частині не більше ніж у два ряди за 
умови, що таке поставлення не 
створюватиме перешкод для руху (не 
змушуватиме водіїв перетинати осьову 
лінію тощо).  

5.    Ставити транспортні засоби під кутом до 
краю проїзної частини дозволяється в місцях, 
де це не буде перешкоджати руху інших 
транспортних засобів. 
   Біля тротуарів або інших місць з 

 
 

   Водій повинен сам визначати, чи є 
можливість і необхідність ставити 
транспортний засіб під кутом до краю 
проїзної частини, виходячи з вимоги не 
створювати перешкод для руху іншим 



 20 

пішохідним рухом ставити транспортні засоби 
під кутом дозволяється лише передньою 
частиною, а на підйомах – тільки задньою 
частиною. 

1.  2.  

3.  4.  

транспортним засобам і дотримуючись 
вимог безпеки (1). 
    Пам’ятайте! З метою зменшення 
шкідливого впливу відпрацьованих 
газів на здоров’я людей транспортні 
засоби повинні бути спрямовані до 
тротуару передньою частиною (2). 
   На підйомах із метою запобігання 
скочуванню (відкочуванню) автомобіля 
у бік проїзної частини дозволяється 
відступати від цього правила і ставити 
автомобіль до тротуару задньою 
частиною (3, 4). 

6.    Стоянка всіх транспортних засобів у місцях, 
позначених дорожніми знаками 5.38 „Місце 
для стоянки“, 5.39 „Зона стоянки“, 
встановленими з табличкою 7.6.1 „Спосіб 
поставлення транспортного засобу на 
стоянку“, дозволяється на проїзній частині 
вздовж тротуару (1), а встановленими з 
однією з табличок 7.6.2 – 7.6.5 „Спосіб 
поставлення транспортного засобу на 
стоянку“ – легкових автомобілів і мотоциклів 
тільки так, як показано на табличці (2, 3). 

1.  2.  

3.  4.  

   Таблички 7.6.1 – 7.6.5 визначають 
спосіб поставлення транспортного 
засобу на стоянку. 
   Пам’ятайте! Стоянка транспортного 
засобу в зоні дії знака з табличкою 
повинна виконуватися так, як це 
показано на табличці (4). 
   Стоянка транспортних засобів які не 
належать до категорії легковий 
автомобіль чи мотоцикл у місцях, 
позначених дорожніми знаками 5.38, 
5.39, встановленими з однією з 
табличок 7.6.2 – 7.6.5 забороняється.  

7.    На спусках і підйомах, де спосіб 
поставлення не регламентується засобами 
регулювання руху, транспортні засоби 
необхідно ставити під кутом до краю проїзної 
частини так, щоб не створювати перешкод 
іншим учасникам дорожнього руху і 
виключити можливість для самовільного руху 
цих засобів (1). 

                  Додатково, залежно від конкретних 
умов стоянки, необхідно ставити 
транспортні засоби під кутом до краю 
проїзної частини, але так, щоб не 
створювати перешкод іншим учасникам 
дорожнього руху: повертати колесо до 
бордюрного каменя (2), ставити упори 
під колеса тощо. 
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   На таких ділянках допускається ставити 
транспортний засіб уздовж краю проїзної 
частини, повернувши керовані колеса таким 
чином, щоб виключалась можливість 
самовільного руху транспортного засобу (2).  

              1.   

             2.  

   Пам’ятайте! Для виключення 
можливості самовільного руху і 
самозапуску транспортного засобу на 
спусках і підйомах слід вмикати 
стоянкове гальмо і першу передачу (на 
підйомах) або передачу заднього ходу 
(на спусках). 
 
 
 
 
 

8.    На трамвайній колії попутного напрямку, 
розташованій ліворуч на одному рівні з 
проїзною частиною для руху нерейкових 
транспортних засобів, дозволяється зупинка 
лише для виконання вимог цих Правил, а на 
розташованих біля правого краю проїзної 
частини – лише для посадки (висадки) 
пасажирів чи виконання вимог цих Правил  
(1, 2). 
   У цих випадках не повинно створюватись 
перешкод для руху трамваїв. 

 
 

1.  2.  

   Виконання вимог цих Правил означає 
надання переважного проїзду іншим 
транспортним засобам. 
  Пам’ятайте! Якщо трамвайній колії 
розташовані біля правого краю проїзної 
частини, водіям нерейкових 
транспортних засобів дозволяється 
короткочасна зупинка на них для 
посадки (висадки) пасажирів або при 
наданні переважного проїзду іншим 
транспортним засобам. 

9.    Зупинка забороняється: 
   на залізничних переїздах (1); 

    Крім вимог Правил, викладених у 
цьому пункті, зупинка транспортних 
засобів забороняється й в інших місцях 
за допомогою знака 3.34 „Зупинку 
заборонено“ і лінії дорожньої розмітки 
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1.  

2.  3.  

1.4 (2). 
   Пам’ятайте! Заборонено зупинку всіх 
транспортних засобів від місця 
встановлення знаків 1.29 „Одноколійна 
залізниця“, 1.30 „Багатоколійна 
залізниця“ до залізничного переїзду      
(і на ньому відповідно), оскільки цими 
знаками позначаються межі переїзду 
(3).  

   на трамвайних коліях (крім випадків, 
обумовлених пунктом 15.8 цих Правил); 

 
 
 

1.  2.  

   На трамвайній колії, розташованій 
біля правого краю проїзної частини, 
дозволяється короткочасна зупинка для 
посадки (висадки) пасажирів (1). При 
цьому не повинно створюватись 
перешкод для руху трамвая. 
   Пам’ятайте! Виїжджати на трамвайні 
колії зустрічного напрямку заборонено 
(п.11.9 цих Правил), тобто навіть із 
метою пропуску транспортних засобів, 
що мають перевагу в русі, зупинка в 
цьому випадку на трамвайних коліях 
зустрічного напрямку заборонена (2).  

   на естакадах, мостах, шляхопроводах і під 
ними (1), а також у тунелях (2);  

 
 
 

1.  2.  

   З метою запобігання ДТП, пов’язаним 
із наїздом на транспортний засіб, що 
стоїть, а також для збільшення 
пропускної спроможності доріг у 
місцях, перерахованих у цьому 
підпункті, заборонено всяку зупинку 
або стоянку. 
   Пам’ятайте! Зазначені місця 
характеризуються, як правило, вузькою 
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проїзною частиною, невеликими 
радіусами поворотів, а тунелі, крім 
того, - недостатністю освітлення. 

   на пішохідних переходах і ближче 10м від 
них з обох боків (1, 2), крім випадків надання 
переваги в русі (3, 4);   

 
 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

   Заборона зупинки   на пішохідних 
переходах і ближче 10м від них 
пов’язана із забезпеченням видимості 
пішоходів, що мають намір перейти 
проїзну частину дороги по пішохідному 
переходу, і гарантуванням їхньої 
безпеки, а також видимості пішоходам 
транспортних засобів, що 
наближаються. Заборона зупинки 
поширюється тільки на наземні 
пішохідні переходи. 
   Пам’ятайте! Не є порушенням 
Правил зупинка транспортного засобу
ближче 10м від пішохідного переходу, 
пов’язана з наданням переваги в русі 
іншим транспортним засобам (5) або 
пішоходам (3), у разі вимушеної 
зупинки (6), а також у межах 
надземного та підземного пішохідних 
переходів (за відсутності там 
відповідних заборонних знаків або 
розмітки). 
 

   на перехрестях та ближче 10м від краю 
перехрещуваної проїзної частини за 
відсутності на них пішохідного переходу      
(1, 2), за винятком зупинки для надання 
переваги в русі та зупинки проти бокового 
проїзду на Т-подібних перехрестях, де є 
суцільна лінія дорожньої розмітки або 
розділювальна смуга (3);  

1.  2.  

   Пам’ятайте! 10-метрова зона 
заборони зупинки поширюється на 
обидва боки перехресть і виїздів із 
прилеглих територій (4). 
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3.  4.  

   у місцях, де відстань між суцільною лінією 
розмітки, розділювальною смугою чи 
протилежним краєм проїзної частини і 
транспортним засобом, що зупинився, менша 
3м (1);  

                      1.   

2.  

3.  

   Ширина смуги руху в 3м є мінімально 
необхідною для проїзду транспортного 
засобу з урахуванням безпечних 
інтервалів, а якщо ця відстань буде 
менша, то водії будуть змушені 
перетинати суцільну лінію розмітки, що 
заборонено Правилами (2). 
   Пам’ятайте! На під’їзді до 
перехрестя заборонено зупинятися в 
зоні від початку суцільної лінії розмітки 
1.1 і до стоп-лінії, що наноситься в місці 
зупинки перед світлофором або знаком 
пріоритету, оскільки в разі зупинки 
будуть порушені вимоги даного пункту 
(3). Згідно з ДСТУ 2587-94 „Розмітка 
дорожня. Технічні умови. Методи 
контролю. Правила застосування“ 
довжина суцільної лінії розмітки 1.1 до 
стоп-лінії становить 20м.  

   ближче 30м від посадкових майданчиків для 
зупинки маршрутних транспортних засобів, а 
коли їх немає – ближче 30м від дорожнього 
знака такої зупинки з обох боків (1, 2);  

1.  2.  

   Заборону зупинки запроваджено для 
забезпечення ритмічного руху 
маршрутних транспортних засобів за 
графіком і створення пасажирському 
транспорту безпечних умов для під’їзду 
до зупинки або від’їзду від неї.  



 25 

   ближче 10м від позначеного місця 
виконання дорожніх робіт (1) і в зоні їх 
виконання (2), де це створить перешкоди 
технологічним транспортним засобам, що 
працюють; 

1.  

                     2.   

   Пам’ятайте! Допускається 
короткочасна зупинка для посадки 
(висадки) пасажирів, що не створює 
перешкод працюючому технологічному 
транспорту й імовірності пошкодження 
транспортного засобу, що зупинився. 

   у місцях де буде неможливим зустрічний 
роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що 
зупинився (1); 

                      

                     1.  

   Під „неможливим зустрічним 
роз’їздом“ мається на увазі ситуація, 
коли два автомобілі зупинилися біля 
протилежних країв проїзної частини 
дороги або якщо габарити одного 
транспортного засобу, що стоїть, 
унеможливлюють рух інших 
транспортних засобів в обох напрямках. 

   у місцях, де транспортний засіб закриває від 
інших водіїв сигнали світлофора або дорожні 
знаки (1); 

                      

                     1.  

   Цю заборону запроваджено з метою 
запобігання дезінформації інших 
учасників дорожнього руху, тому, перед 
тим як виконати зупинку, водію 
необхідно врахувати габарити 
транспортного засобу. 
 
 
 



 26 

   ближче 10м від виїздів з прилеглих 
територій і безпосередньо в місці виїзду (1). 

1.  2.  

   Оскільки водій транспортного засобу 
при виїзді з прилеглої території повинен 
дати дорогу транспортним засобам і 
пішоходам, то інші водії не повинні 
створювати йому обмеження в 
оглядовості проїзної частини, на яку він 
виїжджає (2). 

10.    Стоянка забороняється: 
у місцях, де заборонена зупинка (1); 

                    1.  

   Оскільки стоянка транспортного 
засобу є припиненням його руху на час 
більший 5хв, то цілком зрозуміла 
вимога заборони стоянки в місцях, де 
заборонена і зупинка, оскільки стоянка 
буде створювати ще більші незручності 
учасникам дорожнього руху, ніж 
зупинка. 

   на тротуарах (1) (крім місць, позначених 
відповідними дорожніми знаками, 
встановленими з табличками) (2);  

1.  2.  

                      3.  

   Стоянка на тротуарах легкових 
автомобілів і мотоциклів дозволяється 
лише в місцях, позначених дорожніми 
знаками 5.38, 5.39 із табличками 7.6.2, 
7.6.3, 7.6.5. 
   Пам’ятайте! Іншим транспортним 
засобам стоянка на тротуарі заборонена 
у всіх місцях незалежно від наявності 
або відсутності зазначених дорожніх 
знаків і табличок (3). 

   на тротуарах, за винятком легкових 
автомобілів і мотоциклів, які можуть бути 
поставлені на краю тротуарів, де для руху 
пішоходів залишається щонайменше 2м (1); 
 
 
 

                      

                     1.  

   Пам’ятайте! Зазначені транспортні 
засоби ставляться на стоянку способом 
часткового виїзду на тротуар передньою 
або боковою частиною так, щоб не 
створювати перешкод рухові пішоходів. 
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   ближче 50м від залізничних переїздів (1, 2); 

1.  2.  

3.  4.  

   Оскільки залізничний переїзд є 
однією з найнебезпечніших ділянок 
перехрещення шляхів транспортних 
засобів, необхідно, щоб для водія 
нерейкового транспортного засобу 
забезпечувалася достатня видимість 
потяга, що наближається, а також були 
відсутні будь-які перешкоди на дорозі. 
   Пам’ятайте! За залізничним 
переїздом ця вимога також діє, навіть 
якщо водій нерейкового транспортного 
засобу виконує вимоги пунктів 15.2 і 
15.3 Правил (3, 4). 

   поза населеними пунктами в зоні 
небезпечних поворотів (1) і випуклих 
переломів поздовжнього профілю дороги (2) з 
видимістю або оглядовістю менше 100м хоча 
б в одному напрямку руху; 

1.  2.  

   Межу видимості дороги в 100м 
запроваджено на вимоги пункту з 
розрахунку, що при швидкості руху 
90км/год водій зможе вчасно помітити 
транспортний засіб, що стоїть, і 
прийняти правильне рішення для 
виконання безпечного маневру. 

   у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, 
зробить неможливим рух інших транспортних 
засобів або створить перешкоду для руху 
пішоходів. 

                     1.  

   Пам’ятайте! Забороняється ставити 
транспортний засіб на стоянку, якщо він 
заблокує рух інших транспортних 
засобів, змусить інших водіїв 
виїжджати за межі проїзної частини або 
створить перешкоди для безпечного 
руху пішоходів. 

11.    У темну пору доби і в умовах недостатньої 
видимості стоянка поза населеними пунктами 
дозволяється лише на майданчиках для 
стоянки (1) або за межами дороги. 

1.  2.  

   Спеціальні майданчики для стоянки 
обладнуються під час будівництва доріг 
I і II категорій через 15 – 20км,              
III категорії – 25 – 35км, IV категорії –
через 45 – 55км і позначаються 
дорожнім знаком 5.38, а місця для 

100м 
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відпочинку – дорожнім знаком 6.15 (2). 
   Пам’ятайте! Якщо спеціальних 
майданчиків немає – вивести 
транспортний засіб за межі дороги. 

12.    Водій не повинен залишати транспортний 
засіб, не вживши всіх заходів, щоб не 
допустити його самовільного руху, 
проникнення до нього і (або) незаконного 
заволодіння ним. 

                   
 
 

                   1.  

   З метою недопущення самовільного 
руху транспортного засобу, у тому 
числі й на горизонтальних ділянках 
дороги, необхідно, перед тим як 
залишити робоче місце водія, ввімкнути 
знижену передачу і стоянкове гальмо 
(це особливо важливо, якщо в 
автомобілі залишаються діти). 
   Пам’ятайте! Перед тим як залишити 
автомобіль навіть на незначний час, 
необхідно підняти всі стекла дверей, 
забрати із собою ключі запалювання, 
зачинити всі двері (1) і вжити всіх 
інших запобіжних заходів. 

13.    Забороняється відчиняти двері 
транспортного засобу, залишати їх 
відчиненими і виходити з транспортного 
засобу, якщо це загрожує безпеці і створює 
перешкоди іншим учасникам дорожнього 
руху. 

 
 

1.  2.  

   Вимога цього пункту Правил 
стосується як водіїв, так і пасажирів. 
   Пам’ятайте! Після зупинки 
транспортного засобу слід скористатися 
дзеркалом заднього виду, за 
необхідності подивитися через стекла 
кузова і дверей назад, візуально оцінити 
обстановку і, лише впевнившись у 
безпеці, відчинити двері і вийти з 
транспортного засобу (1).   

14.    У разі вимушеної зупинки в місці, де 
зупинку заборонено, водій повинен вжити 
всіх заходів, щоб прибрати транспортний 
засіб, а за неможливості це зробити – діяти 
згідно з вимогами пунктів 9.9 – 9.11 цих 
Правил. 

    Для запобігання дорожньо-
транспортним пригодам, пов’язаних із 
наїздом на транспортний засіб, що 
вимушено зупинився, водія (пасажирів), 
що знаходяться біля нього, у місці, де 
зупинку заборонено, водій повинен 
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1.  2.  

3.     4.  

вжити всіх можливих заходів, щоб 
прибрати транспортний засіб із цього 
місця, а за неможливості цього –
ввімкнути аварійну світлову 
сигналізацію (1, 2) і (або) виставити 
знак аварійної зупинки (3) або червоний 
миготливий ліхтар (4) відповідно до 
вимог пунктів 9.9 – 9.11 Правил.  

Послідовність дій водія для виконання вимушеної зупинки автомобіля 
1.    Завчасно (на відстані відповідно до вимог Правил) увімкнути покажчик правого повороту (для 

зупинки на лівому боці у дозволених Правилами випадках – лівого повороту). 
   Пам’ятайте! Увімкнення покажчика 
повороту не дає переваги в русі і не 
звільняє водія від вжиття запобіжних 
заходів. 

2.    Оцінити дорожню обстановку через внутрішнє і зовнішнє дзеркало заднього виду (за необхідності 
повернути голову аби упевнитися в тому що у „сліпій зоні“ дзеркала немає транспортного засобу), 
щоб дати дорогу транспортним засобам, які мають перевагу в русі. 

3.    Відпустити педаль подачі пального. 

4.    Натиснути педаль зчеплення до упору. 

5.    Перевести важіль перемикання передач в нейтральне положення. 

6.    Плавно натискати на педаль гальма до повної зупинки автомобіля. 
Послідовність дій водія після зупинки автомобіля 

1.    Увімкнути важіль стоянкового гальма.    Пам’ятайте! Перед початком руху, 
перестроюванням та будь-якою зміною 
напрямку руху водій повинен 
переконатися, що це буде безпечним і 
не створить перешкод або небезпеки 
іншим учасникам руху. 

2.    Відпустити педалі зчеплення і гальма. 

3.    Вимкнути покажчик повороту. 

4.    Вимкнути запалювання. 

5.    Увімкнути першу передачу (на горизонтальній ділянці дороги чи на підйомі) або задню передачу 
(на спуску). 

 
 

Примітка. Цифри, які зазначені у дужках та мають синій колір, вказують на відповідну ілюстрацію, яка доповнює зміст текстової інформації. Наприклад: (1, 2, 3) і т.д. 

40м 
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Контроль навчальних досягнень 
 

 
 

Позиція 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Заборонено (+)/Дозволено (-)                     

Контроль                     
 

В 1 
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Позиція 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Заборонено (+)/Дозволено (-)                     

Контроль                     
 
 

В 2 
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Позиція 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Заборонено (+)/Дозволено (-)                     

Контроль                     
 

В 3 
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Коди правильних відповідей 
 

Позиція/ 
Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В 1 - + + + - + + - + - + + + + - - + + - + 
В 2 + + - + - + - + - + - + + - + + + - - + 
В 3 + - + + - + - - - + - + + - + + + - + + 

Кількість 
балів 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 Додаток 4 
 

Навчальний елемент 8322_15. „Зупинка та стоянка” з підвищеним рівнем 
складності 

 
Професія: водій автотранспортних засобів категорії „В” 
 
 
Код навчального елемента: 8322_15 
 
 
Назва: зупинка та стоянка 
 
 
Цілі 
Засвоївши навчальний елемент 8322_15, Ви володітимете інформацією про: 
місця на дорозі, у яких повинна здійснюватись зупинка і стоянка транспортних 

засобів; 
розташування транспортного засобу на дорозі у разі виконання зупинки і стоянки; 
місця на дорозі, у яких забороняється здійснювати зупинку транспортних засобів; 
місця на дорозі, у яких забороняється здійснювати стоянку транспортних засобів; 
заходи, які повинен вжити водій у разі вимушеної зупинки в місці, де зупинку 

заборонено. 
 
 
Необхідні дидактичні засоби навчання: 
 

№ 
з/п 

Назва Кількість 

1. Схеми перехресть, автомобільних доріг 16 шт. 
2. Макети дорожніх знаків 16 компл. 
3. Макети транспортних засобів 16 компл. 
4. Правила дорожнього руху 2015 р. (підручник) 31 
5. Знак аварійної зупинки 1 
6. Червоний миготливий ліхтар 1 
7.  Навчальна таблиця „Зупинка та стоянка“ 1 
8. Засоби програмованого навчання (тематичні завдання) 2 компл. 
9. Персональні комп’ютери 16 шт. 

10. 
Екзаменаційно-тематична комп’ютерна програма 
„Білети ДАІ Київ, Харків“ 

1 CD 

11. 
Фрагменти відеофільмів про порядок виконання 
зупинки та стоянки т/з, а також про негативні наслідки 
порушення Правил під час її виконання   

За фактичної наявності але 
не менше одного 

 
 
Міжпредметні та внутрішньо-предметні зв’язки: 
Загальні положення 
Регулювання дорожнього руху 
Попереджувальні сигнали 
Дорожні знаки 
Дорожня розмітка 
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№ 
з/п 

Навчальний матеріал та завдання Ілюстрації Роз’яснення та поради викладача 

1.    Зупинка і стоянка транспортних засобів на 
дорозі повинні здійснюватись у спеціально 
відведених місцях чи на узбіччі. 
Завдання: 
1. Які т/з неправильно поставлені на стоянку? 
(мал. 1) 
2. Водій якого т/з порушує Правила, 
здійснивши стоянку? (мал. 2) 
3. Які т/з поставлені на стоянку з порушенням 
Правил? (мал. 3) 
4. Водії яких т/з неправильно виконують
стоянку? (мал. 4) 
5. Чи дозволяється стоянка т/з у місці, на яке 
вказує стрілка? (мал. 5) 

 1.  2.  
 

3.  4.  
 

5.  

   З метою зведеня до мінімуму 
перешкод для інших транспортних 
засобів зупинка і стоянка дозволяються 
у спеціально відведених місцях, тобто 
таких, що позначені дорожніми знаками 
5.38 „Місце для стоянки“ чи 5.39 „Зона 
стоянки“, або на майданчиках 
відпочинку, позначених дорожнім 
знаком 6.15 „Місце відпочинку“, а 
також у місцях де це не заборонено 
відповідними дорожніми знаками, 
дорожньою розміткою або 
положеннями Правил, - але при цьому 
необхідно обов’язково враховувати 
вимоги безпеки дорожнього руху. 
   Пам’ятайте! Безпосередньо перед 
зупинкою слід додатково оцінити 
дорожню обстановку позаду автомобіля 
щоб уникнути наїзду на Ваш 
автомобіль.   

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   За відсутності спеціально відведених місць 
чи на узбіччя або коли зупинка чи стоянка 
там неможливі, вони дозволяються біля 
правого краю проїзної частини (якомога 
правіше, щоб не перешкоджати іншим 
учасникам дорожнього руху). 
Завдання: 
6. Чи порушують водії нерейкових т/з 
Правила, виконуючи зупинку? (мал. 1) 
7. Які т/з поставлені на стоянку з порушенням 
Правил? (мал. 2) 
8. Який т/з неправильно поставлений на 

1.   2.  
   

   Якщо узбіччя відсутнє або зупинка 
там неможлива (через його 
незадовільний стан або якщо воно 
зайняте якимись матеріалами тощо), 
дозволяється зупинитися якнайближче 
до правого краю проїзної частини. Це 
положення повною мірою стосується і 
населених пунктів, де, як правило, узбіч 
немає. 
    Пам’ятайте! Різке зниження 
швидкості під час зупинки може 
спричинити аварійну обстановку. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стоянку? (мал. 3)   
   У населених пунктах зупинка і стоянка 
транспортних засобів дозволяються на лівому 
боці дороги, що має по одній смузі для руху в 
кожному напрямку (без трамвайних колій 
посередині) і не розділена розміткою 1.1), а 
також на лівому боці дороги з одностороннім 
рухом. 
   Якщо дорога має бульвар або 
розділювальну смугу, зупинка і стоянка 
транспортних засобів біля них 
забороняються. 
Завдання: 
9. Хто з водіїв т/з порушує Правила, 
здійснивши зупинку? (мал. 1) 
10. Водії яких т/з неправильно виконують 
стоянку? (мал. 2) 
11. Чи дозволяється виконати зупинку на цій 
ділянці дороги з лівого боку? (мал. 3) 
12. Чи дозволяється таке розташування т/з під 
час стоянки? (мал. 4) 
13. Водій якого нерейкового т/з порушує 
Правила, виконуючи зупинку? (мал. 5) 
14. Чи дозволяється зупинка на цій ділянці 
дороги з лівого боку? (мал. 6) 
15. Чи дозволяється водію автобуса 
зупинитися у зазначеному місці з метою 
висадки пасажира? (мал. 7) 
16. Водій якого т/з не порушує Правил, 
виконуючи зупинку? (мал. 8)    

                      3.  
 

1.  2.  

3.  

4.  5.  

6.  7.  

 
   Слід зазначити, що зупинка і стоянка 
біля лівого краю проїзної частини на 
дорогах з невеликою шириною у 
населених пунктах будуть безпечними 
за умови, що з правого боку немає 
транспортних засобів, що стоять, або 
якщо це не буде створювати перешкод 
іншим учасникам дорожнього руху. 
   У населених пунктах дозволяється 
зупинка і стоянка на лівому боці доріг з 
одностороннім рухом, позначених 
дорожнім знаком 5.5 „Дорога з 
одностороннім рухом“. Якщо така 
дорога має більше двох смуг для руху в 
одному напрямку, то вантажним 
автомобілям з дозволеною 
максимальною масою понад 3,5 т, 
тракторам, самохідним машинам і 
механізмам на лівому боці дороги 
дозволяється зупинка лише для 
завантаження або розвантаження 
вантажу. Зупинку для висадки і посадки 
пасажирів водії вантажних автомобілів 
і автобусів повинні виконувати на 
правому боці дороги. 
    Пам’ятайте! Поза населеними 
пунктами зупинка і стоянка на лівому 
боці дороги заборонені в усіх випадках. 
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8.  

4.    Транспортні засоби не дозволяється ставити 
на проїзній частині в два і більше ряди. 
Велосипеди, мопеди і мотоцикли без 
бокового причепа дозволяється ставити на 
проїзній частині не більше ніж у два ряди. 
Завдання: 
17. Водії яких т/з неправильно поставили їх 
на стоянку? (мал. 1) 
18. Які т/з поставлені на стоянку з 
порушенням Правил? (мал. 2) 
19. Водії яких т/з не порушують Правил, 
виконуючи стоянку? (мал. 3) 
20. Які т/з поставлені на стоянку без
порушення Правил? (мал. 4) 
21. Чи порушують водії нерейкових т/з 
Правила, виконуючи зупинку? (мал. 5) 

 

1.  2.  

3.  4.  

                5.  
 

   Транспортні засоби під час зупинки 
або стоянки на проїзній частині повинні 
розташовуватися в один ряд паралельно 
і якнайближче до її краю. 
   Відповідно до цієї вимоги, 
забороняється зупиняти транспортні 
засоби на проїзній частині поруч з 
іншими транспортними засобами, що 
стоять біля краю проїзної частини або 
на узбіччі. 
   Пам’ятайте! Двоколісні транспортні 
засоби (велосипеди, мопеди і 
мотоцикли без бокового причепа тощо)
дозволяється ставити на проїзній 
частині не більше ніж у два ряди за 
умови, що таке поставлення не 
створюватиме перешкод для руху (не 
змушуватиме водіїв перетинати осьову 
лінію тощо).  

5.    Ставити транспортні засоби під кутом до 
краю проїзної частини дозволяється в місцях, 
де це не буде перешкоджати руху інших 
транспортних засобів. 

    Водій повинен сам визначати, чи є 
можливість і необхідність ставити 
транспортний засіб під кутом до краю 
проїзної частини, виходячи з вимоги не 
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   Біля тротуарів або інших місць з 
пішохідним рухом ставити транспортні 
засоби під кутом дозволяється лише 
передньою частиною, а на підйомах – тільки 
задньою частиною. 
Завдання: 
22. Який т/з поставлений на стоянку без 
порушення Правил? (мал. 1) 
23. Водії яких т/з не порушують Правил, 
виконуючи стоянку? (мал. 2) 
24. Які т/з поставлені на стоянку з 
порушенням Правил? (мал. 3) 
25. Який т/з поставлений на стоянку без 
порушення Правил? (мал. 4) 

1.  2.  

3.  4.  

створювати перешкод для руху іншим 
транспортним засобам і дотримуючись 
вимог безпеки. 
    Пам’ятайте! З метою зменшення 
шкідливого впливу відпрацьованих 
газів на здоров’я людей транспортні 
засоби повинні бути спрямовані до
тротуару передньою частиною. 
   На підйомах із метою запобігання 
скочуванню (відкочуванню) автомобіля 
у бік проїзної частини дозволяється 
відступати від цього правила і ставити 
автомобіль до тротуару задньою 
частиною. 

6.    Стоянка всіх транспортних засобів у місцях, 
позначених дорожніми знаками 5.38, 5.39, 
встановленими з табличкою 7.6.1, 
дозволяється на проїзній частині вздовж 
тротуару, а встановленими з однією з 
табличок 7.6.2 – 7.6.5 – легкових автомобілів і 
мотоциклів тільки так, як показано на 
табличці. 
Завдання: 
26. Зазначте т/з, які поставлені на стоянку з 
порушенням Правил? (мал. 1) 
27. Водії яких т/з не порушують Правил, 
виконуючи стоянку? (мал. 2) 
28. Які т/з поставлені на стоянку без 
порушення Правил? (мал. 3) 
29. Зазначте номер положення т/з, яке не 
суперечить Правилам виконання стоянки? 
(мал. 4) 

 
 

1.  2.  
 

3.  4.  

   Таблички 7.6.1 – 7.6.5 визначають 
спосіб поставлення транспортного 
засобу на стоянку. 
   Пам’ятайте! Стоянка транспортного 
засобу в зоні дії знака з табличкою 
повинна виконуватися так, як це 
показано на табличці. 
   Стоянка транспортних засобів які не 
належать до категорії легковий 
автомобіль чи мотоцикл у місцях, 
позначених дорожніми знаками 5.38, 
5.39, встановленими з однією з 
табличок 7.6.2 – 7.6.5 забороняється.  
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7.    На спусках і підйомах, де спосіб 
поставлення не регламентується засобами 
регулювання руху, транспортні засоби 
необхідно ставити під кутом до краю проїзної 
частини так, щоб не створювати перешкод 
іншим учасникам дорожнього руху і 
виключити можливість для самовільного руху 
цих засобів. 
   На таких ділянках допускається ставити 
транспортний засіб уздовж краю проїзної 
частини, повернувши керовані колеса таким 
чином, щоб виключалась можливість 
самовільного руху транспортного засобу. 
Завдання: 
30. Водії яких т/з без порушення Правил 
виконують стоянку? (мал. 1) 
31. Якою позицією на малюнку правильно 
зазначено поворот керованих коліс 
поставленого на стоянку т/з? (мал. 2)   

1.  

2.  

   Додатково, залежно від конкретних 
умов стоянки, необхідно ставити 
транспортні засоби під кутом до краю 
проїзної частини, але так, щоб не 
створювати перешкод іншим учасникам 
дорожнього руху: повертати колесо до 
бордюрного каменя, ставити упори під 
колеса тощо. 
   Пам’ятайте! Для виключення 
можливості самовільного руху і 
самозапуску транспортного засобу на 
спусках і підйомах слід вмикати 
стоянкове гальмо і першу передачу (на 
підйомах) або передачу заднього ходу 
(на спусках). 

8.    На трамвайній колії попутного напрямку, 
розташованій ліворуч на одному рівні з 
проїзною частиною для руху нерейкових 
транспортних засобів, дозволяється зупинка 
лише для виконання вимог цих Правил, а на 
розташованих біля правого краю проїзної 
частини – лише для посадки (висадки) 
пасажирів чи виконання вимог цих Правил. 
   У цих випадках не повинно створюватись 
перешкод для руху трамваїв. 
Завдання: 
32. Водій якого нерейкового т/з без 
порушення Правил, виконує зупинку? (мал. 1) 
33. Водій якого нерейкового т/з зупинився без 
порушення Правил з метою висадки 

                   

                     1.   
 

                     2.  

   Виконання вимог цих Правил означає 
надання переважного проїзду іншим 
транспортним засобам. 
  Пам’ятайте! Якщо трамвайній колії 
розташовані біля правого краю проїзної 
частини, водіям нерейкових 
транспортних засобів дозволяється 
короткочасна зупинка на них для 
посадки (висадки) пасажирів або при 
наданні переважного проїзду іншим 
транспортним засобам. 
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пасажирів? (мал. 2) 

9.    Зупинка забороняється: 
   на залізничних переїздах; 
Завдання: 
34. Чи дозволяється зупинка т/з за дорожнім 
знаком 1.29 „Одноколійна залізниця“, перед 
найближчою рейкою? (мал. 1) 
35. Водії яких т/з не порушують Правил, 
виконуючи зупинку? (мал. 2) 
36. Чи дозволяється зупинка т/з для стоянки 
перед дорожнім знаком 1.29 „Одноколійна 
залізниця“? (мал. 3)   

1.  

2.  3.  

   Крім вимог Правил, викладених у 
цьому пункті, зупинка транспортних 
засобів забороняється й в інших місцях 
за допомогою знака 3.34 і лінії 
дорожньої розмітки 1.4. 
   Пам’ятайте! Заборонено зупинку 
всіх транспортних засобів від місця 
встановлення знаків 1.29, 1.30 до 
залізничного переїзду (і на ньому 
відповідно), оскільки цими знаками 
позначаються межі переїзду.  

   на трамвайних коліях (крім випадків, 
обумовлених пунктом 15.8 цих Правил); 
Завдання: 
37. Водій якого нерейкового т/з порушує 
Правила, виконуючи зупинку для посадки 
пасажирів? (мал. 1) 
38. Чи дозволяється водієві вантажного 
автомобіля зупинитися на трамвайних коліях 
з метою висадки пасажира? (мал. 2) 
  

                     1.   

                     2.  

   На трамвайній колії, розташованій 
біля правого краю проїзної частини, 
дозволяється короткочасна зупинка для
посадки (висадки) пасажирів. При 
цьому не повинно створюватись 
перешкод для руху трамвая. 
   Пам’ятайте! Виїжджати на трамвайні 
колії зустрічного напрямку заборонено 
(п.11.9 цих Правил), тобто навіть із 
метою пропуску транспортних засобів, 
що мають перевагу в русі, зупинка в 
цьому випадку на трамвайних коліях 
зустрічного напрямку заборонена.  

   на естакадах, мостах, шляхопроводах і під 
ними, а також у тунелях; 
Завдання: 
39. Чи дозволяється зупинка т/з у місцях 
зазначених на малюнку 1? 
40. Чи порушує водій легкового автомобіля 
Правила, виконуючи зупинку? (мал. 2) 
   

                      1.   

   З метою запобігання ДТП, пов’язаним 
із наїздом на транспортний засіб, що 
стоїть, а також для збільшення 
пропускної спроможності доріг у 
місцях, перерахованих у цьому 
підпункті, заборонено всяку зупинку 
або стоянку. 
   Пам’ятайте! Зазначені місця 
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                      2.  

характеризуються, як правило, вузькою 
проїзною частиною, невеликими 
радіусами поворотів, а тунелі, крім 
того, - недостатністю освітлення. 

   на пішохідних переходах і ближче 10м від 
них з обох боків, крім випадків надання 
переваги в русі; 
Завдання: 
41. Водій якого т/з порушує Правила, 
виконуючи зупинку для висадки пасажирів? 
(мал. 1) 
42. Чи порушують Правила водії легкового 
автомобіля та мотоцикла, виконавши зупинку 
у зазначеному місці? (мал. 2) 
 
43. Чи порушують водії т/з Правила, 
зупинившись з метою надання пішоходам 
переваги в русі? (мал. 3) 
44. Чи порушить водій легкового автомобіля 
Правила, якщо зупиниться перед пішохідним 
переходом з метою надання пішоходам 
переваги в русі? (мал. 4) 
45. Водії яких т/з не порушують Правила, 
виконуючи зупинку ближче 10м перед 
пішохідним переходом? (мал. 5) 
46. Чи порушить водій легкового автомобіля 
Правила, виконавши вимушену зупинку на 
пішохідному переході? (мал. 6)   

 
 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

   Заборона зупинки   на пішохідних 
переходах і ближче 10м від них
пов’язана із забезпеченням видимості 
пішоходів, що мають намір перейти 
проїзну частину дороги по пішохідному 
переходу, і гарантуванням їхньої 
безпеки, а також видимості пішоходам 
транспортних засобів, що 
наближаються. Заборона зупинки 
поширюється тільки на наземні 
пішохідні переходи. 
   Пам’ятайте! Не є порушенням 
Правил зупинка транспортного засобу
ближче 10м від пішохідного переходу, 
пов’язана з наданням переваги в русі 
іншим транспортним засобам або 
пішоходам, у разі вимушеної зупинки, а 
також у межах надземного та 
підземного пішохідних переходів (за 
відсутності там відповідних заборонних 
знаків або розмітки). 
 
 

   на перехрестях та ближче 10м від краю 
перехрещуваної проїзної частини за 
відсутності на них пішохідного переходу, за 
винятком зупинки для надання переваги в 

 
 
 

   Пам’ятайте! 10-метрова зона 
заборони зупинки поширюється на 
обидва боки перехресть і виїздів із 
прилеглих територій. 



 42 

русі та зупинки проти бокового проїзду на    
Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія 
дорожньої розмітки або розділювальна смуга; 
Завдання: 
47. Хто з водіїв т/з порушує Правила, 
здійснивши зупинку? (мал. 1) 
48. Водій якого т/з не порушує Правила, 
виконуючи зупинку у цьому місці? (мал. 2) 
49. Водій якого т/з порушує Правила, 
виконуючи зупинку у зазначеному місці? 
(мал. 3) 
50. Водії яких т/з не порушують Правила, 
виконуючи зупинку у зазначеному місці? 
(мал. 4)  

1.  2.  

3.  4.  

   у місцях, де відстань між суцільною лінією 
розмітки, розділювальною смугою чи 
протилежним краєм проїзної частини і 
транспортним засобом, що зупинився, менша 
3м; 
Завдання: 
51. Хто з водіїв т/з не порушує Правила, 
здійснивши зупинку? (мал. 1) 
52. Чи дозволяється зупинка т/з перед 
перехрестям з метою висадки пасажира?  
(мал. 2) 
53. Чи дозволяється зупинка т/з за 10м до 
перехрестя з метою висадки пасажира?     
(мал. 3)      

                       
 

                      1.   

2.  

3.  

   Ширина смуги руху в 3м є мінімально 
необхідною для проїзду транспортного 
засобу з урахуванням безпечних 
інтервалів, а якщо ця відстань буде 
менша, то водії будуть змушені 
перетинати суцільну лінію розмітки, що 
заборонено Правилами. 
   Пам’ятайте! На під’їзді до 
перехрестя заборонено зупинятися в 
зоні від початку суцільної лінії 
розмітки 1.1 і до стоп-лінії, що 
наноситься в місці зупинки перед 
світлофором або знаком пріоритету, 
оскільки в разі зупинки будуть 
порушені вимоги даного пункту. Згідно 
з ДСТУ 2587-94 „Розмітка дорожня. 
Технічні умови. Методи контролю. 
Правила застосування“ довжина 
суцільної лінії розмітки 1.1 до стоп-
лінії становить 20м.  
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   ближче 30м від посадкових майданчиків для 
зупинки маршрутних транспортних засобів, а 
коли їх немає – ближче 30м від дорожнього 
знака такої зупинки з обох боків; 
Завдання: 
54. Водій якого т/з порушує Правила, 
виконуючи зупинку у зазначеному місці? 
(мал. 1) 
55. Чи дозволяється зупинка водію легкового 
автомобіля у цьому місці з метою висадки 
пасажира? (мал. 2)   

 
 

1.  2.  

   Заборону зупинки запроваджено для 
забезпечення ритмічного руху 
маршрутних транспортних засобів за 
графіком і створення пасажирському 
транспорту безпечних умов для під’їзду 
до зупинки або від’їзду від неї.  

   ближче 10м від позначеного місця 
виконання дорожніх робіт і в зоні їх 
виконання, де це створить перешкоди 
технологічним транспортним засобам, що 
працюють; 
Завдання: 
56. За якої мінімальної відстані від місця 
виконання дорожніх робіт не заборонено 
зупинити т/з? (мал. 1) 
57. Чи дозволяється зупинка т/з між дорожнім 
знаком 1.37 „Дорожні роботи“ і місцем 
безпосереднього виконання короткотривалих
робіт? (мал. 2) 

 

     1.  
                     

                    2.   
 
 

   Пам’ятайте! Допускається 
короткочасна зупинка для посадки 
(висадки) пасажирів, що не створює 
перешкод працюючому технологічному 
транспорту й імовірності пошкодження 
транспортного засобу, що зупинився. 

   у місцях де буде неможливим зустрічний 
роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що 
зупинився; 
Завдання: 
58. Чи дозволяється водію легкового 
автомобіля зупинитися у зазначеному місці, 
якщо навпроти вже нерухомо знаходиться 
вантажний автомобіль? (мал. 1) 

                     

                     1.  

   Під „неможливим зустрічним 
роз’їздом“ мається на увазі ситуація, 
коли два автомобілі зупинилися біля 
протилежних країв проїзної частини 
дороги або якщо габарити одного 
транспортного засобу, що стоїть, 
унеможливлюють рух інших 
транспортних засобів в обох напрямках. 
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   у місцях, де транспортний засіб закриває від 
інших водіїв сигнали світлофора або дорожні 
знаки; 
Завдання: 
59. Чи правильно водій автопоїзда виконує 
зупинку? (мал. 1) 

                     

                    1.  

   Цю заборону запроваджено з метою 
запобігання дезінформації інших 
учасників дорожнього руху, тому, 
перед тим як виконати зупинку, водію 
необхідно врахувати габарити 
транспортного засобу. 
 
 
 

   ближче 10м від виїздів з прилеглих 
територій і безпосередньо в місці виїзду. 
Завдання: 
60. Водій якого т/з не порушує Правила, 
виконуючи зупинку у зазначеному місці? 
(мал. 1) 
61. Чи дозволяється зупинка водію легкового 
автомобіля у цьому місці з метою висадки 
пасажира? (мал. 2)  

 

1. 2.  

   Оскільки водій транспортного засобу 
при виїзді з прилеглої території 
повинен дати дорогу транспортним 
засобам і пішоходам, то інші водії не 
повинні створювати йому обмеження в 
оглядовості проїзної частини, на яку він 
виїжджає. 

10.    Стоянка забороняється: 
у місцях, де заборонена зупинка; 
Завдання: 
62. Водій якого т/з порушує Правила, 
виконуючи стоянку у зазначеному місці? 
(мал. 1) 

1.  

   Оскільки стоянка транспортного 
засобу є припиненням його руху на час 
більший 5хв, то цілком зрозуміла 
вимога заборони стоянки в місцях, де 
заборонена і зупинка, оскільки стоянка 
буде створювати ще більші незручності 
учасникам дорожнього руху, ніж 
зупинка. 

   на тротуарах (крім місць, позначених 
відповідними дорожніми знаками,
встановленими з табличками); 
Завдання: 
63. Водій якого т/з не порушує Правила, 
виконуючи стоянку у зазначеному місці? 
(мал. 1) 
64. Які т/з правильно поставлені на стоянку? 

1.  2.  

   Стоянка на тротуарах легкових 
автомобілів і мотоциклів дозволяється 
лише в місцях, позначених дорожніми 
знаками 5.38, 5.39 із табличками 7.6.2, 
7.6.3, 7.6.5. 
   Пам’ятайте! Іншим транспортним 
засобам стоянка на тротуарі заборонена 
у всіх місцях незалежно від наявності 
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(мал. 2) 
65. Вкажіть, які т/з поставлені на стоянку з 
порушенням Правил? (мал. 3)          

                      3.  

або відсутності зазначених дорожніх 
знаків і табличок. 

   на тротуарах, за винятком легкових 
автомобілів і мотоциклів, які можуть бути 
поставлені на краю тротуарів, де для руху 
пішоходів залишається щонайменше 2м; 
Завдання: 
66. Водій якого т/з поставив його на стоянку з 
порушенням Правил? (мал. 1) 
 
 
 

1.  

   Пам’ятайте! Зазначені транспортні 
засоби ставляться на стоянку способом 
часткового виїзду на тротуар 
передньою або боковою частиною так, 
щоб не створювати перешкод рухові 
пішоходів. 

   ближче 50м від залізничних переїздів; 
Завдання: 
67. Який т/з поставлений на стоянку з 
порушенням Правил? (мал. 1) 
68. Вкажіть позицію, якою зазначене місце 
постановки т/з на стоянку з порушенням 
Правил (мал. 2) 
69. Чи дозволяється водію легкового 
автомобіля здійснити зупинку для стоянки у 
зазначеному місці? (мал. 3) 
70. Чи порушить водій легкового автомобіля 
Правила, поставивши його на стоянку так як 
показано на малюнку 4?  

1.  2.  

3.  4.  

   Оскільки залізничний переїзд є 
однією з найнебезпечніших ділянок 
перехрещення шляхів транспортних 
засобів, необхідно, щоб для водія 
нерейкового транспортного засобу 
забезпечувалася достатня видимість 
потяга, що наближається, а також були 
відсутні будь-які перешкоди на дорозі. 
   Пам’ятайте! За залізничним 
переїздом ця вимога також діє, навіть 
якщо водій нерейкового транспортного 
засобу виконує вимоги пунктів 15.2 і 
15.3 Правил. 

   поза населеними пунктами в зоні 
небезпечних поворотів і випуклих переломів
поздовжнього профілю дороги з видимістю 
або оглядовістю менше 100м хоча б в одному 
напрямку руху; 

 
 

   Межу видимості дороги в 100м 
запроваджено на вимоги пункту з 
розрахунку, що при швидкості руху 
90км/год водій зможе вчасно помітити 
транспортний засіб, що стоїть, і 
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Завдання: 
71. За якої мінімальної відстані від місця з 
обмеженою оглядовістю не заборонено 
зупинити т/з для стоянки? (мал. 1) 
72. Водій якого т/з поставив його на стоянку 
не порушуючи Правил? (мал. 2) 1.  2.  

прийняти правильне рішення для 
безпечного маневру. 

   у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, 
зробить неможливим рух інших транспортних 
засобів або створить перешкоду для руху 
пішоходів. 
Завдання: 
73. Чи дозволяється водію вантажного 
автомобіля зупинитися у зазначеному місці, 
якщо навпроти вже нерухомо знаходиться 
легковий автомобіль? (мал. 1)  
 
 
 

1.  

   Пам’ятайте! Забороняється ставити 
транспортний засіб на стоянку, якщо 
він заблокує рух інших транспортних 
засобів, змусить інших водіїв 
виїжджати за межі проїзної частини або 
створить перешкоди для безпечного 
руху пішоходів. 

11.    У темну пору доби і в умовах недостатньої 
видимості стоянка поза населеними пунктами 
дозволяється лише на майданчиках для 
стоянки або за межами дороги. 
Завдання: 
74. Чи дозволяється водію т/з заїхати на 
майданчик для стоянки з метою висадки 
пасажирів? (мал. 1) 
75. Чи дозволяється водію автобуса зупинити 
т/з на узбіччі автомагістралі одразу за 
дорожнім знаком 6.15 „Місце для    
відпочинку “? (мал. 2) 

 
 

1.  2.  

   Спеціальні майданчики для стоянки 
обладнуються під час будівництва доріг 
I і II категорій через 15 – 20км,              
III категорії – 25 – 35км, IV категорії –
через 45 – 55км і позначаються 
дорожнім знаком 5.38, а місця для 
відпочинку – дорожнім знаком 6.15. 
   Пам’ятайте! Якщо спеціальних 
майданчиків немає – вивести 
транспортний засіб за межі дороги. 
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12.    Водій не повинен залишати транспортний 
засіб, не вживши всіх заходів, щоб не 
допустити його самовільного руху, 
проникнення до нього і (або) незаконного 
заволодіння ним. 
Завдання: 
76. Чи правильно водій виконав стоянку т/з? 
(мал. 1) 

1.  

   З метою недопущення самовільного 
руху транспортного засобу, у тому 
числі й на горизонтальних ділянках 
дороги, необхідно, перед тим як 
залишити робоче місце водія, 
ввімкнути знижену передачу і 
стоянкове гальмо (це особливо 
важливо, якщо в автомобілі 
залишаються діти). 
   Пам’ятайте! Перед тим як залишити 
автомобіль навіть на незначний час, 
необхідно підняти всі стекла дверей, 
забрати із собою ключі запалювання, 
зачинити всі двері і вжити всіх інших 
запобіжних заходів. 

13.    Забороняється відчиняти двері 
транспортного засобу, залишати їх 
відчиненими і виходити з транспортного 
засобу, якщо це загрожує безпеці і створює 
перешкоди іншим учасникам дорожнього 
руху. 
Завдання: 
77. Вкажіть позицію, якою зазначено спосіб у 
який можна безпечно упевнитися в тому, що 
не буде створено перешкоди чи небезпеки 
іншим учасникам руху, перед тим як вийти з 
т/з? (мал. 1) 

1. 

                 А                            Б                             В   

   Вимога цього пункту Правил 
стосується як водіїв, так і пасажирів. 
   Пам’ятайте! Після зупинки 
транспортного засобу слід скористатися 
дзеркалом заднього виду, за 
необхідності подивитися через стекла 
кузова і дверей назад, візуально оцінити 
обстановку і, лише впевнившись у 
безпеці, відчинити двері і вийти з 
транспортного засобу.   

14.    У разі вимушеної зупинки в місці, де 
зупинку заборонено, водій повинен вжити 
всіх заходів, щоб прибрати транспортний 
засіб, а за неможливості це зробити – діяти 
згідно з вимогами пунктів 9.9 – 9.11 цих 
Правил. 
Завдання: 

 
 
 
 

   Для запобігання дорожньо-
транспортним пригодам, пов’язаних із 
наїздом на транспортний засіб, що 
вимушено зупинився, водія 
(пасажирів), що знаходяться біля нього, 
у місці, де зупинку заборонено, водій 
повинен вжити всіх можливих заходів, 
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78. Чи дозволяється водію залишати т/з на 
пішохідному переході у разі вимушеної
зупинки? (мал. 1) 
79. Чи порушує водій т/з Правила, 
увімкнувши аварійну світлову сигналізацію 
та не виставивши знак аварійної зупинки або 
червоний миготливий ліхтар у разі вимушеної 
зупинки на дорозі позначеній дорожнім 
знаком 5.1 „Автомагістраль“? (мал. 2) 
80. За якої мінімальної відстані до т/з повинен 
бути виставлений знак аварійної зупинки у 
разі вимушеної зупинки в місці з обмеженою 
оглядовістю у населеному пункті? (мал. 3) 
81. За якої мінімальної відстані до т/з повинен 
бути виставлений червоний миготливий 
ліхтар у разі вимушеної зупинки в місці з 
обмеженою оглядовістю за межами 
населеного пункту? (мал. 4) 

1.  2.  
      
 
 

   3.        4.  

щоб прибрати транспортний засіб із 
цього місця, а за неможливості цього –
ввімкнути аварійну світлову 
сигналізацію і (або) виставити знак 
аварійної зупинки або червоний 
миготливий ліхтар відповідно до вимог 
пунктів 9.9 – 9.11 Правил.  
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№ 
завдання 

Відповідь 
Кількість 

балів 
1. Червоний легковий автомобіль та мотоцикл 1 
2. Мікроавтобуса 1 
3. Синій та жовтий легкові автомобілі 1 
4. Мотоцикла та вантажного автомобіля 1 
5. Забороняється 1 
6. Не порушують 1 
7. Мотоцикл та жовтий легковий автомобіль 1 
8. Легковий автомобіль 1 
9. Ніхто не порушує Правил 1 
10. Водій мотоцикла та жовтого легкового автомобіля 1 
11. Забороняється 1 
12. Забороняється 1 
13. Жовтого легкового автомобіля 1 
14. Забороняється 1 
15. Забороняється 1 
16. Мотоцикла 1 
17. Червоного легкового автомобіля 1 
18. Усі т/з поставлені на стоянку відповідно до Правил дорожнього руху 1 
19. Водії усіх т/з не порушують Правил 1 
20. Автобус та мотоцикл 1 
21. Не порушують 1 
22. Вантажний автомобіль 1 
23. Мікроавтобуса та вантажного автомобіля 1 
24. Усі, крім жовтого легкового автомобіля 1 
25. Автобус 1 
26. Мотоцикл, жовтий та зелений легкові автомобілі 1 
27. Жовтого легкового автомобіля 1 
28. Легковий автомобіль 1 
29. Положення №2 1 
30. Червоного та синього легкових автомобілів 1 
31. На малюнку А і В 1 
32. Вантажного автомобіля 1 
33. Червоного легкового автомобіля 1 
34. Забороняється 1 
35. Синього легкового автомобіля 1 
36. Забороняється 1 
37. Жовтого легкового автомобіля 1 
38. Забороняється 1 
39. Забороняється 1 
40. Порушує 1 
41. Обидва водії порушують 1 
42. Порушують 1 
43. Не порушують 1 
44. Не порушить 1 
45. Ніхто не порушує 1 
46. Не порушить 1 
47. Обидва водії порушують 1 
48. Синього легкового автомобіля 1 
49. Синього легкового автомобіля 1 
50. Білого та чорного легкових автомобілів 1 
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51.  Вантажного автомобіля 1 

52. Забороняється 1 

53. Забороняється 1 

54. Обоє порушують 1 

55. Забороняється 1 

56. 10м 1 

57. Забороняється 1 

58. Забороняється 1 

59. Не правильно 1 

60. Мотоцикла 1 

61. Забороняється 1 

62. Легкового автомобіля 1 

63. Обоє порушують 1 

64. Жовтий легковий автомобіль 1 

65. Мотоцикли та мікроавтобус 1 

66. Червоного легкового автомобіля 1 

67. Обидва автомобілі 1 

68. А, Б, В 1 

69. Забороняється 1 

70. Не порушить 1 

71. 100м 1 

72. Автобуса 1 

73. Забороняється 1 

74. Дозволяється 1 

75. Забороняється 1 

76. Не правильно 1 

77. А, В 1 

78. Забороняється 1 

79. Не порушує 1 

80. 20м 1 

81. 40м 1 
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ДЛЯ НОТАТОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


