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Кількість кредитів ЄКТС: 5        

Кількість годин – 150, у тому числі 58  аудиторних годин, 92 годин самостійної 
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ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Термін викладання: ІІІ  семестр 

Місце проведення навчальної дисципліни: корпус № 1, 2-й  поверх, кабінет № 9 

 

ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Вивчення навчальної дисципліни базується на знаннях:  

1. Правила дорожнього руху.  

2. Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху. 

3. Будова автомобіля тощо. 

У свою чергу знання з дисципліни «Основи керування 

сільськогосподарською технікою і правила дорожнього руху»   будуть сприяти 

вивченню дисциплін:  

ОК 5  Охорона праці та безпека життєдіяльності. 

ОК 13 Трактори і автомобілі. 

ОК 14 Сільськогосподарські машини.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Призначення навчальної дисципліни 

В межах курсу у здобувачів вищої освіти формуються компетентності з 

приводу знань законодавства України про автомобільний транспорт і дорожній 

рух; правил дорожнього руху; правил перевезення вантажів, порядку і умов 

перевезення пасажирів і багажу; основ керування автомобілями; можливі причини 

дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження; характер впливу 

природних умов на безпеку руху; правила надання першої допомоги потерпілим 

під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за 
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порушення правил дорожнього руху, правила експлуатації автомобілів; завдання 

матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу; розташування, будову, 

принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автомобілів та 

правила їх експлуатації; організацію дорожнього руху в інших країнах та 

правових наслідків порушень безпеки руху, основи медичного забезпечення 

безпеки дорожнього руху.  

Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із 

загальними положеннями, термінами та визначеннями правил дорожнього руху, 

обов’язками і правами учасників дорожнього руху, особливими умовами руху, 

правилами надання першої медичної допомоги та іншими вимогами до організації 

дорожнього руху. 

Завдання вивчення дисципліни 
1. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на основі закономірностей розвитку предметної області, 

її місця у загальній системі знань та у розвитку  техніки і технологій.  

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

4. Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 

функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням впливу 

зовнішнього середовища.  

5. Здатність оптимізувати логістичні операції та координувати замовлення на 

перевезення вантажів від виробника до споживача, дотримуватись законів, 

правил та вимог систем управління якістю.  

6. Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, технологічні, 

правові, соціальні, та екологічні складові організації перевезень.  

7. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, 

автоматизовані системи керування та геоінформаційні системи при організації 

перевізного процесу.  

8. Здатність врахувати людський фактор в транспортних технологіях.  

Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Основи керування сільськогосподарською технікою та 

правила дорожнього руху» є вибірковою, формує  такі  програмні компетентності: 

1. Інтегральна компетентність (ІК)  
Здатність особи самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи 

навчальні завдання в галузі аграрного виробництва або у процесі навчання, нести 

відповідальність за результати своєї діяльності та діяльності інших осіб у певних 

ситуаціях.  

2. Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК2. Здатність до письмової й усної комунікації державною мовою та 

володіння іноземною для отримання необхідної професійної інформації з Інтернет 
ресурсів та інших джерел. 

ЗК4. Наполегливість у досягненні мети та здатність оцінювати якість 
виконуваної роботи. 

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 



3. Фахові компетентності спеціальності (ФК): 

ФК4. Здатність використовувати знання і практичні навички для експлуатації 

машин та орієнтації в асортименті сучасної техніки. 

ФК12. Здатність визначати та аналізувати технічні і експлуатаційні 

параметри сільськогосподарської техніки, і її механізмів, систем, агрегатів та 

вузлів; визначати режими роботи та комплектування сільськогосподарських 

агрегатів; виконувати розрахунки потреб виробництва в сільськогосподарській 

техніці та обладнанні. 

ФК14. Здатність до засвоєння та демонстрування професійних знань та 

розумінь, набуття вмінь та навичок, розв’язання конкретних задач та вирішення 

проблем у професійній галузі.  

4. Програмні результати навчання (ПРН): 
ПРН3. Володіти сучасними інформаційним комп’ютерними технологіями, що 

використовуються у агроінженерії.   

ПРН10. Застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних 

особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для 

вирішення технічних завдань спеціальності. 
ПРН13. Знати роль і місце агроінженерії в агропромисловому виробництві.  
ПРН14. Формулювати нові ідеї та концепції розвитку агропромислового 

виробництва.  
ПРН15. Демонструвати повагу до етичних принципів, своєю поведінкою 

впроваджувати етичні норми взаємовідносин в колективі, які сприяють 
досягненню виробничої мети. Проявляти самостійність і відповідальність у 
роботі.   

 

ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва теми Всього 

денна форма 

с.р. 

 

з них 

аудит. 

лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

Тема 1. Система: Водій-

транспортний засіб-дорога- 

середовище. 
18 4 2 12 

Тема 2. Спеціальні, 

попереджувальні сигнали, 

початок рух та його 

регулювання. 

28 6 6 16 

Тема 3. Розташування  

транспортних засобів на дорозі, 

обгін, швидкість руху. 
18 4 2 12 

Тема 4. Правила зупинки і 

стоянки, проїзду  перехресть та 

залізничних переїздів. 
24 4 6 14 



Тема 5. Особливості руху   в 

житлових та пішохідних зонах 

та на   автомагістралях. 
20 4 4 12 

Тема 6. Перевезення  пасажирів 

вантажів та  буксирування 

транспортних засобів. 
20 4 4 12 

Тема7. Керування  

транспортним засобом в 

особливих умовах. 
22 4 4 14 

Всього 150 30 28 92 

 

Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
                                         Назва теми 

Денна  

 

 

 

К-сть        

годин 

1 

 Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки і права 

 учасників   дорожнього руху. Рух транспортних засобів із 

 спеціальними сигналами. 
2 

2 

 Дорожні знаки та їх характеристика. Дорожня розмітка та  

 її характеристика. Дорожнє обладнання та його 

 характеристика. 
4 

3 
 Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і 

 сигналів регулювальника. 
4 

4 
 Попереджувальні сигнали. 

 Види і призначення попереджувальних сигналів. 2 

5  Порядок руху, зупинка і стоянка транспортних засобів. 2  

 

 

 

6 
 Проїзд перехресть. Проїзд регульованих та нерегульованих 

 перехресть. 
4 

7 
 Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних  

 транспортних засобів і залізничних переїздів. 
2 

8 

 Користування зовнішніми світловими приладами. 

 Буксирування й експлуатація транспортних  автопоїздів.  

Рух транспортних засобів у колонах, рух в житловій зоні.  

Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. 

2 

9 Перевезення людей та вантажу. 2 

10 
 Номерні, розпізнавальні знаки. Написи і позначення. Технічний 

 стан і обладнання транспортних засобів. 
2 

11 

 Керування  транспортним засобом в особливих умовах. 

 Окремі питання організації дорожнього руху, що потребують 

 узгодження з уповноваженими підрозділами Національної 

 поліції. 

2 

    ВСЬОГО: 28 

 



Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 

неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих документів, 

як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 

Передбачена, в разі потреби, розробка аудіокурсу, дистанційних online 

курсів для здобувачів з особливими освітніми проблемами (інклюзивної освіти). 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 
Самостійна робота студента коледжу є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 
 

Теми самостійної роботи 

 

 

Призначенням самостійної роботи студентів є поглиблення ними знань, 

одержаних на лекціях, формування вміння знаходити необхідний матеріал для 

підготовки до практичних занять, створення презентацій, підготовки     доповідей 

тощо. 

Графік самостійної роботи 
 

№ 

з/п 

Вид самостійної 

роботи 

Кількість 

годин 

Термін 

Виконання 

Форма та методи 

контролю 

1 

Підготовка до 

лекційних та 

практичних занять 

50 Щотижнево 
Усне та письмове 

(тестове)опитування 

2 

Виконання 

індивідуальних 

завдань (доповідей, 

презентацій). 

42 
8 рази в 

семестр 
Усний захист 

ВСЬОГО: 92   

№ 

з/п 
Назва теми 

Денна 

К-ть  годин 

1 Тема 1. Система: Водій-транспортний засіб-дорога-

середовище. 
12 

2 Тема 2. Спеціальні, попереджувальні сигнали, початок рух 

та його регулювання. 
16 

3 Тема 3. Розташування  транспортних засобів на дорозі, обгін, 

швидкість руху. 
12 

4 Тема 4. Правила зупинки і стоянки, проїзду  перехресть та 

залізничних переїздів. 
14 

5 Тема 5. Особливості руху  в житлових та пішохідних зонах 

та на    автомагістралях. 
12 

6 Тема 6. Перевезення пасажирів вантажів та  буксирування 

транспортних засобів. 
12 

7 Тема 7. Керування  транспортними засобами в особливих 

умовах. 
14 

      ВСЬОГО: 92 
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КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів:  

- поточний контроль – загальна відповідність заявленим компетентностям за 

результатами занять – 30 балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, 

повідомлення на задану тему та ін.);  

- підсумок самостійної роботи та індивідуальних завдань (тестовий контроль:  

із використанням ПК) – 11  балів;  

- підсумковий контроль (тестовий контроль:  із використанням ПК) – 59 балів. 

ВСЬОГО: 100 балів. 

 Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів 

набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни 

(менше 35 балів), то він не допускається до  заліку.  

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

 

№ 

 

 

Вид навчальної діяльності 

 

Бали 

 Модуль І  

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5×1 

2 Участь у роботі на практичних заняттях 3×5 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://vodiy.ua/
https://green-way.com.ua/uk
https://roadrules.com.ua/
http://monolith.in.ua/


3 Індивідуальні та групові завдання (підготовка доповідей, 

презентацій) 
2×5 

5 Тестування 1×5 

 Всього за модуль 35 

 Модуль ІІ  

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5×1 

2 Участь у роботі на практичних заняттях 2×5 

3 Індивідуальні та групові завдання (підготовка доповідей, 

презентацій) 
2×5 

4 Робота з інформаційними ресурсами 1×5 

5        Тестування 1×5 

 Всього за модуль 35 

 Екзамен 30 

 Всього 100 

 

У кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 50% підсумкової 

оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом семестру, до 20% 

за показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи та студентської 

активності і до 30% підсумкової оцінки - на екзамен. 

Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 

контрольних заходів є виконання індивідуальної роботи (презентації).  

Оцінка навчальних досягнень студентів за всіма видами контролю -

поточний контроль успішності і модульне тестування - здійснюється за 

національною системою та ECTS.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 74-81 С 

64-73 D 
                          задовільно 60-63 Е 

 

35-59 

 

FX 

незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 

 

F 

незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 



ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Політика щодо відвідування 
Лекційні та практичні заняття проводяться в навчальних кабінетах.  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі (змішана форма навчання) за погодженням із 

керівником. 

У дистанційному режимі всі заняття проводяться через платформу 

дистанційного навчання  GOOGL CLASSROOM.  

Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим незалежно від причини 

пропущеного заняття, здобувач презентує виконані завдання під час консультації 

викладача. 

Правила поведінки на заняттях 

Активна участь здобувачів на практичному занятті, під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність в обговоренні дискусійних тем, 

своєчасність виконання самостійної роботи. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін.  

Примітка: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання екзамену відбувається із дозволу 

керівництва  за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності: 
Під час роботи над індивідуальними завданнями, розв’язуванням задач не 

допустимо порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають 

бути авторськими та оригінальними. Дотримуватись Положення про академічну 

доброчесність у Відокремленому структурному підрозділі «Чернятинський 

фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету». 

Списування,  плагіат, фабрикація під час виконання самостійної роботи  та 

іспитів заборонені (в т. ч. із використанням мобільних пристроїв).  

 Крім того, підсумковий семестровий контроль здобувачів освіти може 

здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання коледжу; з 

метою контролю виконання завдань заліку (іспиту) в дистанційній формі викладач 

має право протягом усього заходу користуватись засобами інформаційно-

комунікаційного зв’язку, які дозволяють ідентифікувати здобувача освіти 

(GoogleMeet, Viber тощо). 

 


