
Додаток № 1 

до наказу відділу освіти   міської ради  

від 23.08. 2016 №328  

ПРОГРАМА 

для класних керівників з вивчення правил дорожнього руху на класних годинах  

учнів 1-11 класів. 

1 клас ( 9 годин). 

1. Вулиця сповнена несподіванок. Гра. 

2. Наші вірні друзі на вулицях і дорогах. Світлофор. Гра . 

3. Ми – пасажири. Практична робота. 

4. “ Червоний, жовтий, зелений ”. Гра. 

5. Ми - пасажири. Екскурсія містом (селищем) . 

6.Забороняється – дозволяється. Гра. 

7. Рух пішоходів по вулицях і дорогах. Практична робота. 



8. “ У гості до Айболіта ”. Гра . 

9.”Ми переходимо дорогу ”. Сюжетно рольові ігри. 

2 клас ( 9 годин). 

1. Основні правила поведінки учнів на вулиці і дорозі. Дитячий дорожньо-транспортний 

травматизм  

2. Елементи вулиць і доріг. Дорожні знаки та розмітка. 

3. Правила переходу вулиць та доріг. Правила переходу дороги при виході з автобуса, 

тролейбуса, трамвая.  

4. Види світлофорів. Сигнали світлофора. Перехрестя та їх види.  

5. Сигнали, що подаються водіями транспортних засобів. 

6. Знайомство з небезпечними для руху пішоходів місцями у районі школи, кінотеатру, 

стадіону, парку. 

7. Ми – пасажири. Практична робота 

8. Рух пішоходів по вулицях і дорогах. Практична робота 

9. “ У гості до Айболіта”. Гра. 

3 клас ( 9 годин). 

1. Основні правила поведінки учнів на вулиці і дорозі. Дитячий дорожньо-транспортний 

травматизм. 

2. Безпека пішоходів. Перехід вулиці і перехрестя доріг.  

3. Правила безпечної поведінки на вулицях і дорогах за складних погодних умов. 



4. Види транспортних засобів. 

5. Дорожні знаки та їх групи. Сигнали регулювання дорожнього руху. 

6. Ми пасажири. Практичне заняття: правила користування громадським транспортом. 

7. ”Намалюй дорожній знак”. Конкурс дитячих малюнків 

8. Змагання на знання правил дорожнього руху  

9. ”Чи знаємо ми автомобіль”. Вікторина. 

4 клас (9 годин). 

1. Наш шлях до школи та нові маршрути . Практичне заняття. 

2. Рух групами та в колоні. Залізничний переїзд. Правила переходу залізничного переїзду. 

3. Попереджувальні сигнали водіїв. Облаштування автомобілів спеціальними сигналами. 

4. Перехрестя та їх види. Причини ДТП на перехрестях. Перехрестя в околицях школи. 

5. Правила безпечної поведінки під час катання на роликах та роликових дошках. 

6. Ігри та змагання з правил безпечної поведінки учнів на вулиці та дорозі. 

7.”Веселі дорожні знаки “. Конкурс на знання дорожніх знаків. 

8. Бесіда ”Ти – водій велосипеда “.  

9. Конкурс учнів на краще управління велосипедом. 

5 клас ( 9 годин). 



1.Повторення правил безпечної поведінки дітей на дорозі, подвір'ї, у транспорті.  

2. Наше місто (селище). Розповідь. Безпечна дорога до школи. 

3.Вихований пішохід. Перехід дороги. 

4.Хвилинки безпеки. Дорожньо-транспортні пригоди. 

5.Перебігання дороги - ворог. Особливо взимку! 

6.Дороги у мікрорайоні школи, громадський транспорт, зупинки. 

7.Проведення занять та конкурсів з тематики безпеки дорожнього руху з учнями молодших 

класів. 

8. Чому ми ходимо по правій стороні? Диктант. 

9. Олімпіада “Дорожні знаки і ми”. 

6 клас ( 9 годин). 

1.Повторення правил безпечної поведінки дітей на дорозі, подвір'ї, у транспорті. 

2.Безпечна дорога до школи. Змагання «Кращий регулювальник» 

3.Вихований пішохід. Перехід дороги. Брейн - ринг «Як перейти дорогу?» 



4.Хвилинки безпеки. Дорожньо-транспортні пригоди. 

5.Перебігання дороги - ворог. Особливо взимку! 

6.Дороги у мікрорайоні школи, громадський транспорт, зупинки. 

7.Проведення занять та конкурсів з тематики безпеки дорожнього руху з учнями молодших 

класів. 

8. « Що? Де? Коли ?» – вікторина з історії дорожнього руху. 

9. Профілактична бесіда “У дорожніх правил немає канікул”. 

 

7 клас ( 9 годин). 

1.Повторення правил безпечної поведінки дітей на дорозі, подвір'ї, у транспорті. 

2.Безпечна дорога до школи. 

3.Регулювання дорожнього руху. Основні обов'язки та права пасажира. 

4.Безпека велосипедиста. Основні права і обов'язки велосипедистів. 

5.Небезпечні вантажі. Безпека пасажира легкового та вантажного автомобілів. 



6.Види ДТП. Дії свідка ДТП. 

7.Проведення занять та конкурсів з тематики безпеки дорожнього руху з учнями 5-6 класів. 

8. Бесіда “ Відповідальність за порушення ПДР” 

9. Правила поведінки на дорозі. Інформаційна бесіда. 

 

8 клас ( 9 годин). 

1.Повторення правил безпечної поведінки дітей на дорозі, подвір'ї, у транспорті. Безпечна 

дорога до школи. 

2.Регулювання дорожнього руху. Основні обов'язки та права пасажира. 

3.Безпека велосипедиста. Основні права і обов'язки велосипедистів. 

4.Небезпечні вантажі. Безпека пасажира легкового та вантажного автомобілів. 

5.Види ДТП. Дії свідка ДТП. 

6.Проведення занять та конкурсів з тематики безпеки дорожнього руху з учнями 5-6 класів. 

7. Витяг з кодексу “ Про адміністративні правопорушення за невиконання ПДР” 



8. Олімпіада з вмінь регулювання дорожнього руху 

9. .”Виконання правил дорожнього руху – залог твоєї безпеки ”. Профілактична бесіда. 

 

9 клас ( 9 годин). 

1.Повторення правил безпечної поведінки на дорозі, подвір'ї, у транспорті. Неуважність на 

дорозі - небезпека для життя. 

2.Наслідки нехтування правилами переходу проїзної частини. Попередження дорожньо-

транспортного травматизму. 

3. Про затвердження правил дорожнього руху. Бесіда про виконання Постанови Кабінету 

Міністрів від 10.10.2001 року № 1306.Обов'язки і права пішоходів, пасажирів. 

4.Вимоги до водіїв мопедів і мотоциклів. 

5.Розташування транспортних засобів на дорозі. Зупинка і стоянка. 

6.Рух у житловій та пішохідній зонах. 

7.Скутери, велосипеди, мопеди сьогодні. Негативний вплив автотранспорту на середовище. 

Перевезення пасажирів. 



8.Розгляд поведінки пішоходів у надзвичайних ситуаціях на дорозі. 

9. Небезпечні ділянки на шляху від дому до школи. 

10 клас ( 9 годин). 

1.Про затвердження правил дорожнього руху. Бесіда про виконання Постанови Кабінету 

Міністрів від 10.10.2001 року № 1306. Повторення правил безпечної поведінки на дорозі, 

подвір'ї, у транспорті. Неуважність на дорозі - небезпека для життя. 

2.Наслідки нехтування правилами переходу проїзної частини. Попередження дорожньо-

транспортного травматизму. 

3.Закон України “ Про дорожній рух ”. Обов'язки і права пішоходів, пасажирів. 

4.Вимоги до водіїв мопедів і мотоциклів. 

5.Розташування транспортних засобів на дорозі. Зупинка і стоянка. 

6.Рух у житловій та пішохідній зонах. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху 

7.Скутери, велосипеди , мопеди сьогодні. Перевезення пасажирів. 

8.Негативний вплив автотранспорту на середовище. 



9.Розгляд поведінки пішоходів у надзвичайних ситуаціях на дорозі. Небезпечні ділянки на 

шляху від дому до школи. 

 

11 клас ( 9 годин). 

1.Повторення правил безпечної поведінки на дорозі, подвір'ї, у транспорті. Неуважність на 

дорозі - небезпека для життя. Небезпечні ділянки на шляху від дому до школи. 

2.Наслідки нехтування правилами переходу проїзної частини. Попередження дорожньо-

транспортного травматизму. 

3. Виконання правил дорожнього руху - обов’язок кожного громадянина. 

4.Значення ПДР для забезпечення безпеки дорожнього руху Вимоги до водіїв мопедів і 

мотоциклів. 

5.Розташування транспортних засобів на дорозі. Зупинка і стоянка. 

6.Рух у житловій та пішохідній зонах. 

7.Скутери, велосипеди, мопеди сьогодні. Перевезення пасажирів. 

8.Негативний вплив автотранспорту на середовище. 



9.Розгляд поведінки пішоходів у надзвичайних ситуаціях на дорозі. 

 


