
  

УЧБОВИЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Відповідає вимогам Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв 

транспортних засобів, затвердженої постановою КМУ від 2 березня 2010 р. №229. 

 

I. РОЗДІЛ 

Правові основи дорожнього руху  

(є обов’язковим виключно для водіїв) 

 

 Окремо рекомендується для вивчення пішоходами, велосипедистами та користувачами будь-

якого персонального електротранспорту (самокати, велосипеди, скутери, моноколеса, 

гіроскутери тощо). 

 

 Назва теми 
Кількість 
тестових 

питань 

1. Законодавче забезпечення дорожнього руху та його безпеки. Міжнародні угоди. 0 

Організація дорожнього руху 

Обмеження або заборона дорожнього руху 

Стандартизація та нормування дорожнього руху. Вимоги метрології 

Автомобільні дороги, вулиці 

Контроль у сфері дорожнього руху 

Компетенція органів влади та місцевого самоврядування, власників доріг у 

сфері дорожнього руху. 
 Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі. Підстави для 

заборони експлуатації. 
2. Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення 14 
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II. РОЗДІЛ 

Учасники дорожнього руху  

(є обов’язковим для всіх учасників дорожнього руху) 

 

 Окремо рекомендується для вивчення пішоходами, велосипедистами та користувачами будь-

якого персонального електротранспорту (самокати, велосипеди, скутери, моноколеса, 

гіроскутери тощо). 

 

 Назва теми 
Кількість 

тестових 

питань 

1.  Правовий статус водія, відмінність від посадової чи службової особи органів 

влади. 

Право на відшкодування шкоди, завданої поліцейським. 

49 2.  Надання та позбавлення права керування транспортними засобами. Підстави 

для відсторонення.  
3.  Обов’язки і права водіїв та власників механічних транспортних засобів. 

Порядок передачі права керування іншій особі. 
4.  Обов’язки і права пішоходів 21 
5.  Обов’язки і права пасажирів 15 
6.  Вимоги до велосипедистів 14 
7.  Вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин 10 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/229-2010-п


III. РОЗДІЛ 

Правила дорожнього руху та його безпеки 

(для всіх учасників дорожнього руху) 

 

 Окремо рекомендується для вивчення пішоходами, велосипедистами та користувачами будь-

якого персонального електротранспорту (самокати, велосипеди, скутери, моноколеса, 

гіроскутери тощо). 

 

 Назва теми 
Кількість 
тестових 

питань 

1.  Правові основи дорожнього руху. 
50 

2.  Значення та визначення термінів в безпеці дорожнього руху. 
3.  Регулювання дорожнього руху 15 
4.  Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів регулювальника 33 
5.  Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів світлофора 38 
6.  Дорожні знаки. Загальні технічні умови, правила застосування 13 
7.  Попереджувальні дорожні знаки 94 
8.  Знаки пріоритету 27 
9.  Заборонні дорожні знаки 91 
10.  Наказові дорожні знаки 30 

11.  Інформаційно-вказівні дорожні знаки 88 

12.  Знаки сервісу 
42 

13.  Таблички до дорожніх знаків, їх призначення та застосування 
14.  Дорожня розмітка. Технічні вимоги, правила застосування 

37 
15.  Види та значення дорожньої розмітки 
16.  Попереджувальні сигнали 62 
17.  Користування зовнішніми світловими приладами 26 
18.  Початок руху та зміна його напрямку 61 
19.  Розташування транспортних засобів на дорозі 41 
20.  Швидкість руху 45 
21.  Дистанція, інтервал, зустрічний роз’їзд 15 
22.  Обгін, випередження та об’їзд 52 
23.  Загальні вимоги до проїзду перехресть 

32 
24.  Порядок руху через регульовані перехрестя 
25.  Порядок руху через нерегульовані перехрестя 101 
26.  Переваги маршрутних транспортних засобів. Особливості руху смугами для 

маршрутних транспортних засобів 
8 

27.  Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів 18 
28.  Зупинка і стоянка. Особливості вимушеної зупинки 104 
29.  Перевезення пасажирів. Особливості перевезення дітей 9 
30.  Перевезення вантажу 6 
31.  Буксирування та експлуатація транспортних составів 21 
32.  Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами 16 
33.  Рух через залізничні переїзди. Дії під час вимушеної зупинки 23 
34.  Рух у житловій, пішохідній зонах та інших прилеглих територіях 11 
35.  Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів 14 
36.  Рух по гірських дорогах, на крутих спусках і підйомах 9 
37.  Рух механічних транспортних засобів у колонах 8 
38.  Міжнародний рух 1 
39.  Окремі питання дорожнього руху, що потребують узгодження 8 
40.  Навчальна їзда 13 
41.  Індивідуальні якості водія, етика водіння 66 

 
42.  

Основи безпеки дорожнього руху. Зовнішні умови, що впливають на керування 

транспортним засобом. Рух транспортних засобів в особливих умовах (для 

категорії В, В) 
25 



Основи безпеки руху під час керування мотоциклом (для категорій А, А1) 99 
43.  Дії водія після ДТП.  Переваги європротоколу. Особливості ДТП внаслідок 

неналежного стану дороги. Право на відшкодування шкоди 
14 

44.  Прогнозування водієм розвитку дорожньо-транспортної ситуації. Практичне 

заняття 

20 
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IV. РОЗДІЛ 

Медичне забезпечення  

(є обов’язковим виключно для водіїв) 

 Назва теми 
Кількість 

тестових 
питань 

1.  

Особливості впливу алкоголю та наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів на організм людини та їх вплив на процес керування 

транспортними засобами 39 

2.  Порядок надання медичної допомоги постраждалим в ДТП 
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V. РОЗДІЛ 

Будова й експлуатація транспортного засобу 

(є обов’язковим виключно для водіїв)  

 Назва теми 
Кількість 

тестових 
питань 

1.  Вимоги до технічного стану транспортного засобу, наслідки недотримання 19 
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VI. РОЗДІЛ 

Основи автотранспортного права  

(є обов’язковим виключно для водіїв) 

 

 Назва теми 
Кількість 

тестових 

питань 

1.  Право водія на оскарження незаконних рішень чи бездіяльності поліцейського 

16 

2.  Підстави для зупинки транспортного засобу поліцейським 
3.  Підстави для перевірки документів водія 
4.  Підстави та порядок огляду поліцейським транспортного засобу та речей 
5.  Підстави та порядок перевірки технічного стану транспортного засобу 
6.  Ознаки та наслідки злісної непокорі вимозі поліцейського 
7.  Особливості притягнення водія до відповідальності за порушення вимог ПДР. 

Випадки складання постанови та протоколу 
8.  Права обвинуваченого водія під час розгляду справи 
9.  Достовірність доказів при звинуваченнях водія 
10.  Наслідки несплати штрафу за порушення ПДР 
11.  Підстави та порядок тимчасового вилучення посвідчення водія 

12.  Підстави та порядок перевірки водія на стан сп’яніння 
13.  Підстави та порядок тимчасового затримання транспортного засобу 
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ВНУТРІШНІЙ ЕКЗАМЕН 

20 питань формуються системою рандомної генерації 

 


