ПЛАН УРОКУ.
Предмет: Правила дорожнього руху.
Професія «Водій автотранспортних засобів категорії «В»
Викладач: Тетюшкін Олексій Геннадійович, Рівненський професійний ліцей.
Тема програми: Порядок руху, зупинки та стоянки транспортних засобів.
Тема уроку: Зупинка і стоянка.
Мета уроку:
навчальна: Надати учням теоретичні знання про правила зупинки і
стоянки транспортних засобів; розглянути способи зупинки та стоянки;
ознайомитись з небезпечними наслідками порушення правил зупинки і
стоянки; закріпити отримані знання за допомогою тестових та
ситуативних задач.
розвиваюча: розвивати професійне мислення учнів, уявлення про
практичне виконання різних способів зупинки та стоянки транспортних
засобів; стимулювати активну пізнавальну діяльність учнів.
виховна: виховувати ділові якості майбутніх професіоналів,
відповідальне ставлення до виконання правил дорожнього руху та всіх
учасників дорожнього руху.
Тип уроку: урок формування нових знань.
Вид уроку: комбінований урок.
Методи навчання:
словесні: розповідь-пояснення з елементами бесіди;
наочні: демонстрація;
контролю: фронтальне опитування, тести, ситуативні задачі.
Навчально-матеріальне забезпечення уроку:
Мультимедійний проектор, ПК, плакат № 12-13 «Зупинка і стоянка»,
стенд № 14 «Зупинка і стоянка», картки-завдання (§ 12 стр. 57-64),
стенд з дорожніми знаками, презентація «Зупинка і стоянка», дошка
магнітна, учнівські комп’ютери, тестова програма MyTextX,

розроблена Башлаковим А.С.,
проходження тестування учнями.

сайт

http://mytest.klyaksa.net,

для

Література:
Правила дорожнього руху
«Я- водій» Коломієць С.Г., Гусаров CM. ua
«Коментарі до правил дорожнього руху України-2002» за редакцією
О.Л. Міленіна
«Чи знаєте ви правила дорожнього руху» Тематичні завдання
Екзаменаційні білети видавництва МПП «Світлофор», 2009
Сайт Верховної ради України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/13062001-п
Міжпредметні зв'язки:
Безпека дорожнього руху,
Етика і культура водіння,
Будова автомобіля,
Охорона праці,
Водіння автомобіля.
Хід уроку:
І. Організаційна частина.
1. Перевірка присутності учнів на уроці.
2. Перевірка підготовки учнів до уроку.
II. Актуалізація опорних знань.
1. Що таке зупинка?
2. Що таке стоянка?
3. Що таке вимушена зупинка?
III. Мотивація теми і мети уроку.
Повідомлення теми і мети уроку.
Від уміння правильно обирати спосіб та місце зупинки та стоянки
залежить безпека руху на дорозі. Тому для водія необхідно досконало
знати місця в яких дозволено виконувати зупинку та стояку
транспортних засобів, без створення аварійно-небезпечних ситуацій та
не заважати руху інших транспортних засобів .

IV. Вивчення нового матеріалу.
1. Загальні правила виконання зупинки і стоянки у населених пунктах і поза
населеним пунктом.
2. Способи зупинки та стоянки транспортних засобів.
3. Місця де заборонено зупинку та стоянку.
Пояснення нового матеріалу відбувається у супроводі мультимедійної
презентації. Кожний пункт правил дорожнього руху ілюструється
конкретними прикладами, всі приклади детально розглядаються та
обговорюються з учнями.
V. Закріплення нового матеріалу.
1. Вирішення ситуативних задач (мультимедійна презентація додається),
завдання вирішаються шляхом обговорення ситуацій учнями.
2. Вирішення тестових завдань з питань даної теми за допомогою
персональних комп’ютерів.
VI. Підведення підсумків.
1. Узагальнення вивченого на уроці.
2. Оцінювання роботи учнів на уроці.
VII. Домашнє завдання.
Вивчити §15 Правил дорожнього руху.

КОНСПЕКТ УРОКУ
Тема програми: Порядок руху, зупинки та стоянки транспортних засобів.
Тема уроку: Зупинка і стоянка.
15. ЗУПИНКА І СТОЯНКА
15.1. Зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинні
здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі.
15.2. 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).
15.3. 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 (див. додаток 2) ( 306а-2001-п ), а також на лівому боці дороги
з одностороннім рухом.
Якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка і стоянка
транспортних засобів біля них забороняються.
15.4. 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.
15.5. 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 із пішохідним рухом ставити транспортні
засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною, а на підйомах тільки задньою частиною.
15.6. 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 7.6.27.6.5 - легкових автомобілів і мотоциклів тільки так, як показано на табличці.
15.7. 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.
15.8. 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.
15.9. Зупинка забороняється:
а) на залізничних переїздах;
б) на трамвайних коліях (крім випадків, обумовлених пунктом 15.8 цих
Правил);
в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях;
г) на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадків
надання переваги в русі;
ґ) на перехрестях та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини
за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для
надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних
перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга;
д) у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною
смугою чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що
зупинився, менше 3 м;
е) ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних
транспортних засобів, а коли їх немає - ближче 30 м від дорожнього знака
такої зупинки з обох боків;
є) ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх
виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам,
що працюють;
ж) у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного
засобу, що зупинився;
з) у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали
світлофора або дорожні знаки;
и) ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці
виїзду.
15.10. Стоянка забороняється:
а) у місцях, де заборонена зупинка;
б) на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками,
встановленими з табличками);
в) на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть
бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається
щонайменше 2 м;
г) ближче 50 м від залізничних переїздів;
ґ) поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих
переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю
менше 100 м хоча б в одному напрямку руху;
д) у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух
інших транспортних засобів або створить перешкоду
е) ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для
збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких

відповідає вимогам законодавства.
15.11. У темну пору доби і в умовах недостатньої видимості стоянка поза
населеними пунктами дозволяється лише на майданчиках для стоянки або за
межами дороги.
15.12. Водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх
заходів, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення до нього і
(або) незаконного заволодіння ним.
15.13. Забороняється відчиняти двері транспортного засобу, залишати їх
відчиненими і виходити з транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і
створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху.
15.14. 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.

