
ТЕМА 4: Особливі  умови руху  



 

 

 

-     В чому, на вашу думку, полягає 

особливість руху в межах 

населеного пункту?  



Відповідь: - 

 Рух по дорогах населених пунктів потребує 

підвищеної уваги, оскільки це пов’язано із 

збільшенням інтенсивності руху як 

транспортних засобів, так і пішоходів, із 

збільшенням кількості засобів регулювання 

дорожнього руху та перехресть, що вимагає 

від водія вміння швидко оцінювати дорожню 

обстановку та миттєво реагувати на її зміну 





 - Що по визначенню Правил означає 
термін “ дорожня обстановка”?  



Відповідь:  

 -дорожня обстановка - сукупність 

факторів, що характеризуються 

дорожніми умовами, які повинен 

ураховувати водій під час вибору 

швидкості, смуги руху та прийомів 

керування транспортним засобом .  



наявність перешкод на певній ділянці дороги 



інтенсивність і рівень організації дорожнього руху  



наявність та стан дорожньої розмітки, дорожніх знаків, 
дорожнього обладнання, світлофорів 



Як ви гадаєте, чому в населених 

пунктах частіше 

встановлюються дорожні знаки 

та світлофори?  



Відповідь: 

 В населених пунктах більше скупчення 
різних об'єктів, таких як школи чи лікарні, 

http://autoass.ru/dorozhnye-znaki/7-2-bolnica.html


Автозаправні станції та станції техобслуговування,  

http://autoass.ru/dorozhnye-znaki/7-3-avtozapravochnaya-stanciya.html
http://autoass.ru/dorozhnye-znaki/7-4-texnicheskoe-obsluzhivanie-avtomobilej.html


Їдальні, місця відпочинку, а також вокзали та 
розважальні забудови і обов'язково житлові будинки, 

житлові та пішохідні зони   

http://autoass.ru/dorozhnye-znaki/7-7-punkt-pitaniya.html


- Що таке житлова зона? 



Відповідь: 

житлова зона - дворові території, а 

також частини населених пунктів,  

початок та кінець яких позначено 

дорожніми знаками   
     5.31 житлова зона                   5.32 Кінець житлової зони 

http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&pos=0&uinfo=ww-1423-wh-782-fw-1198-fh-576-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F2%2F20%2F5.21_%2528Road_sign%2529.gif%2F50px-5.21_%2528Road_sign%2529.gif
http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&pos=7&uinfo=ww-1423-wh-782-fw-1198-fh-576-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fs01.yapfiles.ru%2Ffiles%2F77917%2Fukazateli_038_big.gif


ТЕМА УРОКУ: 

РУХ У ЖИТЛОВІЙ  

        ТА ПІШОХІДНІЙ ЗОНІ .  
 



Вивчити порядок і  режим  
руху в житловій та пішохідній 
зоні.  

МЕТА УРОКУ: 



ПЛАН УРОКУ 

 1.Черговість руху в житловій та 

пішохідній зоні . 

 2. Режим руху, зупинки та стоянки в 

житловій та пішохідній зоні . 

 3. Обмеження, що діють в житловій та 

пішохідній зоні .  



26.1. Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та 
пішохідній зоні як по тротуарах, так і по проїзній 
частині.  
 
Пішоходи мають перевагу перед транспортними 
засобами, але не повинні створювати безпідставних 

перешкод для їхнього руху.   

http://images.yandex.ua/yandsearch?tld=ua&p=4&text=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=4&pos=143&uinfo=ww-1423-wh-782-fw-1198-fh-576-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fvarlamov.me%2Fimg%2Fparehodi%2F11.jpg


26.2. У житловій зоні забороняється:   

а) транзитний рух транспортних засобів;  

б) стоянка транспортних засобів поза спеціально 

відведеними місцями і таке їх розташування, яке 

утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи 

спеціальних транспортних засобів;  

http://images.yandex.ua/yandsearch?tld=ua&p=6&text=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=6&pos=188&uinfo=ww-1423-wh-782-fw-1198-fh-576-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fvdmsti.ru%2Fimg%2Fstattables%2F196%2F8_7226894.jpg


в) стоянка з працюючим двигуном;  

г) навчальна їзда;  



ґ) рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин 

і механізмів (крім тих, що обслуговують об'єкти і 

громадян, виконують технологічні роботи або належать 

громадянам, що проживають у цій зоні).  



26.3. У пішохідну зону  

в'їзд дозволяється лише транспортним засобам, що обслу-  

говують громадян і підприємства, які розташовані у зазна- 

ченій зоні,  

http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%86%D1%8B&fp=0&pos=0&type=photo&uinfo=ww-1423-wh-782-fw-1198-fh-576-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.zecho.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Fportfol%2Foutdoor%2Fauto%2F045%2Fout_auto045_2.jpg
http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&fp=0&pos=24&type=photo&uinfo=ww-1423-wh-782-fw-1198-fh-576-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fukrmatras.com%2Fimages%2Fnova-poshta-avto.jpeg
http://images.yandex.ua/yandsearch?tld=ua&p=9&text=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&fp=9&pos=299&uinfo=ww-1423-wh-782-fw-1198-fh-576-pd-1&type=photo&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fproxy11.media.online.ua%2Fnews%2Fr2-1abeaf9209%2F50d4915e8fd7a.jpg


а також транспортним засобам, що належать громадянам, які 
проживають або працюють у цій зоні, чи автомобілям 
(мотоколяскам), позначеним розпізнавальним знаком "Інвалід" 
при цьому їхня швидкість не повинна перевищувати 20км/год 

http://images.yandex.ua/yandsearch?tld=ua&p=11&text=%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9&fp=11&pos=357&uinfo=ww-1423-wh-782-fw-1198-fh-576-pd-1&type=photo&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fcrimea.comments.ua%2Fimages%2Fedaa8a0adeeb578badf1694a17f62cc9.jpg
http://images.yandex.ua/yandsearch?tld=ua&p=19&text=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&fp=19&pos=591&uinfo=ww-1423-wh-782-fw-1198-fh-576-pd-1&type=photo&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.oblgazeta.ru%2Fmedia%2Fcache%2F84%2Ff4%2F84f47f9bbc0d48969b5e4d6c3468d7a5.jpg
http://images.yandex.ua/yandsearch?tld=ua&p=35&text=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&fp=35&pos=1070&uinfo=ww-1423-wh-782-fw-1198-fh-576-pd-1&type=photo&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fic.pics.livejournal.com%2Fmonchr0me%2F10454475%2F10296%2F10296_1000.jpg


26.4. Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії 
повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього 

руху.  

http://images.yandex.ua/yandsearch?tld=ua&p=3&text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83&fp=3&pos=104&uinfo=ww-1423-wh-782-fw-1198-fh-576-pd-1&type=photo&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.gibdd.ru%2Fmens%2Favtovladeltsam%2Fexm%2Fab%2F36%2F16.jpg
http://images.yandex.ua/yandsearch?tld=ua&p=7&text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83&fp=7&pos=232&uinfo=ww-1423-wh-782-fw-1198-fh-576-pd-1&type=photo&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.gibdd.ru%2Fmens%2Favtovladeltsam%2Fexm%2Fab%2F11%2F05.jpg
http://images.yandex.ua/yandsearch?tld=ua&p=7&text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83&fp=7&pos=232&uinfo=ww-1423-wh-782-fw-1198-fh-576-pd-1&type=photo&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.gibdd.ru%2Fmens%2Favtovladeltsam%2Fexm%2Fab%2F11%2F05.jpg
http://images.yandex.ua/yandsearch?tld=ua&p=12&text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83&fp=12&pos=381&uinfo=ww-1423-wh-782-fw-1198-fh-576-pd-1&type=photo&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Ftub.rutube.ru%2Fthumbs%2F70%2Fc1%2F70c1e764bbdf71cbf2aae3c837019208-2.jpg


Питання для закріплення теми 
Варіант – 1 

 
Чи дозволяється пішоходам 

рухатись по проїзній частині 
в житловій зоні?: 

1. Дозволяється тільки по 
тротуарах 

 

2. Дозволяється як по тротуарах 
так і по проїзній частині  

 

3. Рух по проїзній частині 
дозволяється тільки якщо 
тротуари відсутні або рух по них 
неможливий 

 

 

 

Варіант – 2 
 

Чи мають пішоходи перевагу в 
русі перед транспортними 

засобами в житловій та 
пішохідній зоні? 

1. Мають перевагу в будь-якому 
випадку 

 

2. Пішоходи мають перевагу 
перед транспортними 
засобами, але не повинні 
створювати безпідставних 
перешкод для їхнього руху 

 

3. Не мають 



Варіант – 1 

 
В житловій зоні заборонено: 

 
1. Буксирування на гнучкому 

зчепленні 

 

2. Будь-яке буксирування під час 

ожеледиці 

 

3. Стоянка з працюючим 

двигуном 

 

 

Варіант – 2 

 

Яка максимальна 

швидкість в пішохідній 

зоні? 

 

1. Швидкість яку водій вважає 

безпечною 

 

2. 60 км/год , оскільки 

пішохідна зона є частиною 

населенного пункту 

 

3. 20 км/год 



Варіант – 1 

 
Чи дозволяється 

автомобілю таксі в'їхати 
в житлову зону? 

 
1. Дозволяється в будь-якому 

випадку 

 

2. Дозволяється якщо він 
обслуговує громадян, що 
проживають в даній  житловій 
зоні  

 

3. Дозволяється при умові, що 
він не створюватиме 
перешкоди для руху 
пішоходів 

 

 

 

 

Варіант – 2 

 
Які з нижче вказаних дій 

забороняються в 
житловій та пішохідній 

зоні? 
 

1. Стоянка більше однієї години 

 

2. Транзитний рух транспортних 
засобів 

 

3. Рух зі швидкістю більше  

       15 км/год 

 



Варіант – 1 

 
                   

                                 

Чи дозволяється 

                        водіям 
велосипедів та мопедів  

транзитний рух  

по ділянці дороги   

                  позначеній даним 
знаком? 

 

1. Так 

 

2. Ні 

 
 

  

 

 

Варіант – 2 
 

 

 

 

Чи дозволяється  

водієві учбового 

 автомобіля в'їзд  

на ділянку дороги                       

        позначену даним знаком,  

якщо він там проживає? 
 

1. Ні 

 

2. Так 
 

 

 



Варіант – 1 
 

 

 

Синій автомобіль проїде 
перехрестя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Першим 

 

2. Другим 

 

3. Останнім 

Варіант – 2 
 

 

 

Синій автомобіль проїде 
перехрестя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Першим 

 

2. Другим 

 

3. Останнім 

 

http://images.yandex.ua/yandsearch?tld=ua&p=3&text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83&fp=3&pos=104&uinfo=ww-1423-wh-782-fw-1198-fh-576-pd-1&type=photo&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.gibdd.ru%2Fmens%2Favtovladeltsam%2Fexm%2Fab%2F36%2F16.jpg


Правильні відповіді: 

  2,  3,  2,  2,  3 



Висновок: 

 Досконале вивчення та засвоєння цієї 

теми дає можливість  

водіям уникати дорожньо-транспортних 

пригод, аварійних 

ситуацій або ж просто непорозумінь на 

дорозі і відповідно не 

порушувати правила дорожнього руху, що 

при діючих штрафах    

досить відчутно заощадить ваші кошти.  



Домашнє завдання. 

1. Опрацювати текст підручника 

«Правила дорожнього руху 2013», 

       пункти 1- 4 розділу 26;  

 

2. Робота з конспектом. 

 


