
УДК  351.811.122(02.025.2)
ББК  39.808
           Т41

Схвалено для використання в професійно-технічних навчальних закладах (протокол № 15 від 07.09.2011) науково-мето-
дичною комісією з професій транспорту та зв’язку інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України (лист № 1.4/18-2790 від 08.09.2011)

Погоджено з Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України
(Лист № 45/1068 від 11.03.2013)

Автори:
О. А. Тимовський, академік МАКБЕЗ; 
Ю. О. Тимовська, кандидат медичних наук; 
Н. О. Тимовська

Рецензенти:
В. М. Коваленко — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Міжнародної академії наук екології 
та безпеки життєдіяльності Української академії наук та Академії будівництва України;
П. Т. Сухоставець — доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук;
Л. Г. Горяна — кандидат педагогічних наук, доцент, президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та 
здоров’я;
Ю. О. Борхаленко — методист вищої категорії ДУ «НМЦ “Агроосвіта”» Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства України

Текст подано в офіційній редакції.

Тимовський Олександр
Т41       Правила дорожнього руху в малюнках : навч. посіб.  / О. А. Тимовський,  

Ю. О. Тимовська, Н. О. Тимовська. — Зі змінами та допов., внес. постановами Каб. 
Міністрів України. — Тернопiль :  Навчальна книга – Богдан, 2014. — 128 с. : іл.

ISBN 978-966-10-3753-2 

У посібнику проілюстровано положення Правил дорожнього руху України, що набули 
чинності 1 січня 2002 р. постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року 
№ 1306.

Посібник створено відповідно до Типової навчальної програми підготовки та перепід-
готовки водіїв транспортних засобів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
№229 від 02.03.2010 року. В ньому більш ніж 1400 малюнків, які допоможуть краще засвої-
ти матеріал і застосовувати  вимоги ПДР України у реальних дорожніх ситуаціях. Розміщено 
схеми «Сигнали регулювальника» та додатки «Дорожні знаки», «Дорожня розмітка», «Світ-
лофори», «Розпізнавальні знаки», а також перелік медичних засобів, що входять до авто-
мобільної аптечки. Розміщено витяги із Кодексу про Адміністративні правопорушення та 
Кримінального Кодексу України за порушення правил та норм безпеки дорожнього руху.

Призначений для учнів та спеціалістів автошкіл, учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл, 
ліцеїв і гімназій, студентів та викладачів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, 
які навчаються за відповідними програмами підготовки, інженерно-технічних працівників 
автотранспортних підприємств, для проведення занять з перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації водіїв у навчальних закладах, працівників ДАІ МВС України, водіїв та пішоходів, 
всіх тих, хто хоче краще знати Правила дорожнього руху і почуватися безпечніше в реальних 
дорожніх ситуаціях  на дорогах та вулицях.
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категорії “C” і“D”

не менше 0,3 м

 0,3-0,5 м

стаж водія
не менше 5 років і
посвідчення водія 
категорії “D”

категорія “C” 

212



стажування
протягом
6 місяців






