
О. І. Полукаров, В. С. Коз’яков, Л. О. Мітюк. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. –
К.: Основа, 2006. – 448 с. 

 Охорона праці: Навч. посібник. / В. П. Кучерявий, Ю. Є. Павлюк, А. Д. Кузик, 
С. В. Кучерявий. За ред. В. П. Кучерявого. – Львів: Оріяна Нова, 2007. – 368 с. 

 Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Державного 
комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004р. № 

ОСНОВИ БЕЗПЕКИ НА ДОРОЗІ 
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Анотація. В даній статті іде мова про безпечну поведінку людини на дорозі 
задля її власної безпеки та збереження життя .
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Життя людини має дуже велику цінність. А безпека на дорозі – це і є, 
насамперед, безпека життя.

Безпека дорожнього руху – це комплекс та система правил, заходів і засобів, що 
забезпечують умови безпечного дорожнього руху, які спрямовані на захист і 
збереження життя і здоров'я активним та пасивним учасникам дорожнього руху, а 
також захист і збереження довкілля та майна.[1]

За статистикою, щогодини на дорогах світу гине 9 дітей. У тридцятьох випадках 
зі ста їхня загибель пов’язана з їх власною неправильною поведінкою на дорозі, а не з 
помилкою водія. Прикро визнавати, але за рівнем смертності від дорожньо
транспортних пригод Україна посідає п’яте місце в Європі. За офіційною статистикою, 
у 2015 році в аваріях загинуло 4 709, травмовано – 38 917 осіб. Кожен третій загиблий –
молода людина віком до 29 років. Найпоширенішим видом ДТП є наїзд на пішохода. 
На цей вид припадає до 50 % усіх ДТП.

Часто діти потрапляють в ДТП через те, що під час переходу вулиці 
розмовляють по мобільному телефону або ж слухають в навушниках музику, оскільки у 
цей час розсіюється їхня увага та вони не в змозі контролювати ситуацію на дорозі.

Автотранспорт вулицями рухається з великою швидкістю. Ситуація може 
змінюватись блискавично, і тому під час переходу вулиці необхідно постійно і уважно 
за нею спостерігати. Переважаюча кількість нещасних випадків з пішоходами, 
пасажирами трапляється саме тоді, коли вони поспішають, хвилюються, біжать. Вулиця 
оманлива: в цю хвилину немає жодного транспортного засобу, а через секунду він 
може непомітно виїхати з провулку чи з за повороту.

Перехід вулиці – це лише 10 20 секунд, і тому варто на цей час припинити 
розмови й уважно спостерігати за дорогою. Переходити дорогу треба тільки в місцях 
спеціально відведених для цього – це є пішохідні переходи (у тому числі підземні і 
надземні). Пішохідний перехід – це ділянка проїжджої частини або інженерна споруда, 
призначена для руху пішоходів через дорогу. У разі відсутності пішохідного переходу 
можна переходити дорогу на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. Якщо в зоні 
видимості немає переходу або перехрестя, дозволяється переходити її під прямим 
кутом до краю проїжджої частини у місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і 
лише після того, як пішохід оцінить відстань до транспортного засобу, що 
наближається, його швидкість та впевниться у відсутності небезпеки.

Основні правила для пішоходів:

- пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись 
правого боку. Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них 



неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись 
правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах і мопедах, або в один ряд узбіччям, 
тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по 
ньому – по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому 
треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху;

- за межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм 
проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів;

- у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які 
рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні виділити себе, а за можливості 
мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи, для своєчасного їх виявлення 
іншими учасниками дорожнього руху;

- організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і 
пішохідних доріжках, а коли їх немає – по узбіччю дороги у напрямку руху 
транспортних засобів колоною, але тільки у світлу пору доби і лише в супроводі 
дорослих;

- пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у 
тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності – на перехрестях по лініях 
тротуарів або узбіч;

- якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше 
трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом 
до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після 
того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки тощо.

Пішоходам забороняється:

- виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для 
себе та інших учасників руху;

- раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний 
перехід;

- допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку 
на проїзну частину;

- переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є 
розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а 
також у місцях, де встановлено огородження тощо. [2]

Отже, безпека дорожнього руху – це комплекс та система правил, заходів і 
засобів, що забезпечують умови безпечного дорожнього руху, які спрямовані на захист 
та збереження життя і здоров'я населення, життя людини має дуже велику цінність. А 
безпека на дорозі – це і є, насамперед, безпека життя.
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