
Навчальні матеріали для дистанційної роботи студентів з дисципліни «Правила дорожнього руху» «Основи керування автомобілем» 

на період карантину з 12.10.2020 р. по 23.10.2020 р. 

Викладач: Паламарчук Ігор Васильович 0985301679 igorekprepod@gmail.com 
  

Дата Група 
Кількість 

годин 
Тема лекції, план, зміст лекції Література Завдання студентам 

12.10.2020 

 
Е41 

 

6 год 

2 год 
Тема: Проїзд перехресть.  Переваги маршрутних 

транспортних засобів. Проїзд пішохідних переходів і 

зупинок транспортних засобів. Користування зовнішніми 

світловими приладами. Рух через залізничні переїзди"  

 

 

 

Теоретичний матеріал: 

Відеоуроки 

https://autoshcool-

online.com.ua/course/vi

ew.php?id=9#section-14   

https://autoshcool-

online.com.ua/course/vi

ew.php?id=9#section-20 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=17

&part=1&training=off&

adv=on&stat=off 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=18

&part=1 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=19

&part=1 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=20

&part=1 

 

Опрацювати теоретичний 

матеріал  

 

Переглянути відеоуроки 

 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 
igorekprepod@gmail.com 12.10.2020 

 

Е42 

 

6 год 

2 год 

Навчальні матеріали для дистанційної роботи студентів 

на період карантину з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Спеціальність 208 Агроінженерія 

Група М-31 

https://autoshcool-online.com.ua/course/view.php?id=9#section-20
https://autoshcool-online.com.ua/course/view.php?id=9#section-20
https://autoshcool-online.com.ua/course/view.php?id=9#section-20
https://autoshcool-online.com.ua/course/view.php?id=9#section-20
https://autoshcool-online.com.ua/course/view.php?id=9#section-14
https://autoshcool-online.com.ua/course/view.php?id=9#section-14
https://autoshcool-online.com.ua/course/view.php?id=9#section-14
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=18&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=18&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=18&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=19&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=19&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=19&part=1


13.10.2020 

 

Е42 

 

6 год Тема.Переваги маршрутних транспортних засобів. Проїзд 

пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. 

Користування зовнішніми світловими приладами. Рух 

через залізничні переїзди" 

 

https://autoshcool-

online.com.ua/course/vi

ew.php?id=9#section-20 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=17

&part=1&training=off&

adv=on&stat=off 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=18

&part=1 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=19

&part=1 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=20

&part=1 

 

Опрацювати теоретичний 

матеріал  

Переглянути відеоуроки 

 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 
igorekprepod@gmail.com 

 

15.10.2020 

 

Е41 

 

2 год 

 
Тема: . Перевезення пасажирів. Перевезення вантажу. 

Буксирування та експлуатація транспортних составів. 

Навчальна їзда. Рух транспортних засобів у колонах 

 

Теоретичний матеріал: 

Відеоуроки  

https://autoshcool-

online.com.ua/course/vi

ew.php?id=9#section-21 

 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=21

&part=1 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=22

&part=1 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=23

&part=1 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=24

&part=1 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=25

&part=1 

Опрацювати теоретичний 

матеріал  

Переглянути відеоуроки 

 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 
igorekprepod@gmail.com 

 

15.10.2020 

 

Е42 

 

2 год 

https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=21&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=21&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=21&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=22&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=22&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=22&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=23&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=23&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=23&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=24&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=24&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=24&part=1


19.10.2020 

 

Е41 

 

4 год 

 
Тема . Рух у житловій та пішохідній зоні. Рух по 

автомагістралях і дорогах для автомобілів. Рух по гірських 

дорогах і на крутих спусках. Міжнародний рух. Номерні та 

розпізнавальні знаки, написи і позначення 

 Теоретичний матеріал 

:Відеоурок: 
https://autoshcool-

online.com.ua/cours

e/view.php?id=9#se

ction-22 
 

Тематичні 

завдання: 
https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=26

&part=1 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=27

&part=1 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=28

&part=1 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=29

&part=1 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=30

&part=1 

Переглянути відеоуроки 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 
igorekprepod@gmail.com 

19.10.2020 

 

Е42 

 

4год 

20.10.2020 

 

 

Е41 

 

2 год Тема 21. Технічний стан транспортних засобів та їх 

обладнання. Окремі питання дорожнього руху, що потребують 

узгодження 

Теоретичний матеріал 

Відеоуроки: 

https://autoshcool-

online.com.ua/course/vi

ew.php?id=9#section-23 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/pdr/

test/?complect=6&t

heme=31&part=1 
https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=32

&part=1 

Переглянути відео уроки 

 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 
igorekprepod@gmail.com 

 21.10.2020 

 

Е42 

 

2 год 

https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=26&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=26&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=26&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=27&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=27&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=27&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=28&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=28&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=28&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=29&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=29&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=29&part=1


22.10.2020 

 

Е41 

 

2 год 

 
Тема 22. Безпечний початок руху. Безпечне розташування 

на проїзній частині, зупинка і стоянка. Вибір безпечної 

швидкості руху, дистанції та інтервалу 

Відеоуроки:  
https://autoshcool-

online.com.ua/course/vi

ew.php?id=9#section-25 

 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/pdr/

test/?complect=6&t

heme=35&part=1 
 

 

Переглянути відео уроки 

 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 
igorekprepod@gmail.com 

 

22.10.2020 

 

Е42 

 

2 год 

23.10.2020 

 

Е41 

 

2 год Тема 23. Безпечний проїзд перехресть (загальні ситуації). 

Тактика проїзду регульованих перехресть. Тактика проїзду 

нерегульованих перехресть. Особливості проїзду Т-подібних, 

Y-подібних перехресть і перехресть з круговим рухом 

Відеоуроки:  
https://autoshcool-

online.com.ua/course/vi

ew.php?id=9#section-25 

 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/pdr/test/

?complect=6&theme=35

&part=1 

 

Переглянути відео уроки 

 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 
igorekprepod@gmail.com 

 

 

https://autoshcool-online.com.ua/course/view.php?id=9#section-25
https://autoshcool-online.com.ua/course/view.php?id=9#section-25
https://autoshcool-online.com.ua/course/view.php?id=9#section-25

