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Любий читачу!

Ми впевнені, що ти, як і твої однолітки, дуже лю-
биш бігати, стрибати, ганяти на велосипеді, кататися на 
ковзанках чи на роликах. А чи знаєш ти Правила безпе-
ки дорожнього руху?

У наш час бурхливого розвитку сучасних видів тран-
спорту кількість автомобілів на дорогах різко зростає, 
а їх швидкість постійно збільшується. Державна авто-
інспекція вживає всі необхідні заходи для нашої безпе-
ки, користуючись новітніми приладами і пристроями: 
для водіїв встановлюють суворий режим швидкості 
транспорту, будуються наземні та підземні переходи, 
але кількість дорожньо-транспортних пригод все одно 
збільшується.

Причин існує безліч. Досить часто аварії виникають з 
вини пішоходів, які ігнорують правилами і йдуть по до-
розі як заманеться, або перебігають дорогу безпосеред-
ньо перед транспортом. Гинуть або залишаються інвалі-
дами не лише винуватці аварії, а й зовсім невинні люди.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 
та інших міжнародних організацій, щороку в світі від 
ДТП (дорожньо-транспортних пригод) гинуть понад 
1 млн 300 тис. осіб, близько 50 млн – отримують травми. 
Україна за рівнем смертності від ДТП посідає п’яте міс-
це в Європі, при цьому кожен третій загиблий – молода 
людина віком до 29 років.
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Генеральна Асамблея ООН 2 березня 2010 року про-
голосила 2011-2020 роки Десятиліттям дій з безпеки 
дорожнього руху, виявляючи занепокоєність постійним 
зростанням рівня травматизму і смертності на дорогах 
у світі. Мета Десятиліття – скоротити втрати людських 
життів від ДТП.

Організацією Об’єднаних Націй був прийнятий офі-
ційний символ і головний візуальний образ Десятиліття 
дій з безпеки дорожнього руху. Знак безпеки дорожньо-
го руху є новим глобальним символом дорожньої безпе-
ки. Відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
країни, які підтримали Десятиліття з безпеки, у кожну 
третю неділю листопада проводять Тиждень безпеки 
дорожнього руху, який закінчується Днем пам’яті жертв 
на дорозі. Офіційне відкриття Десятиліття дій в усьому 
світі відбулося 11 травня 2011 року.

Національна бібліотека України для дітей також кож-
ного року у травні та вересні проводить заходи з без-
пеки дорожнього руху. У 2015 році, окрім цьогорічних 
заходів, які мають назву «Дорожні правила обов’язково 
повинен знати на зразково», пропонуємо тобі рекомен-
даційний список літератури для вивчення та перевірки 
своїх знань з безпеки дорожнього руху. Видання скла-
дається з трьох розділів: перший – «Вивчаємо Правила 
дорожнього руху» – містить науково-популярну літера-
туру: окремі книги, навчальні видання та статті; другий 
– «Безпека руху у віршах, казках, оповіданнях» – напов-
нений суто художньою літературою; наступний – «Ігро-
ві завдання, вікторини, ребуси» – містить комплекс різ-
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номанітних завдань, а також цікаві ігри для тебе і твоїх 
друзів. А ще є перелік сайтів, до яких ти також можеш 
звернутися.

Щоб прожити свій вік без зайвих пригод, потрібно 
вже змалку вивчати Правила дорожнього руху, доскона-
ло знати їх і завжди чітко виконувати.

Вивчаємо Правила дорожнього руху

Автомобіль / авт.-упоряд. Г. Доніна ; худож.-оформ. 
Б. Бублик, І. Осипов. – Харків : Фоліо, 2006. – 318 с. : 
іл. – (Дитяча енциклопедія).

З енциклопедії ти дізнаєшся: про історію створення 
автомобіля, сучасне внутрішнє його облаштування, а та-
кож як себе убезпечити в автомобілі, які існують дорож-
ні знаки та Правила дорожнього руху, тощо.

Дорожня безпека для дітей дошкільного віку / 
Держ. автомобільна інспекція МВС України ; авт. проек-
ту : Карауланов Б. ; авт. кол. : Карауланов Б., Тимовський 
О., Помазан О., Костюк М. ; худож. Буторін А. – Київ : 
Аванті, 2007. – 63 с. : іл. 

Ця книжечка допоможе тобі безпечно дістатися до 
школи. Ти дізнаєшся: про громадський транспорт, про 
різні види переходів, дорожні знаки, та правила поведін-
ки на дорозі.

Коваль Л. Малята-пішоходи : навч. посіб. з правил 
безпеки дорожнього руху : для дітей 6-8 рр. / Л. Коваль 
; худож. І. Зубковська, Ю. Коломієць. – Київ : Томіріс, 
2002. – 64 с. : іл.
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У популярних розповідях, казках, віршах автор навчить 
тебе безпечній поведінці на вулицях міста, заміських доро-
гах, сільській місцевості, громадському транспорті. Також 
ти дізнаєшся: про правобічний, однобічний та двобічний 
рухи; про правила дорожньої безпеки, і , зокрема, про за-
лізничні переїзди та дорожні знаки які на них вказують.

Лемко І. Дітям про безпеку / І. Лемко ; мал. Т. Єрчен-
ко. – Львів : Апріорі, 2013. – 23 с. : іл. – (Апріорі – дітям).

Яка небезпека може чекати на тебе вдома, на вулиці, у 
світовій павутині? Як цьому запобігти? Як зберегти своє 
життя? Автор детально розказує про різні життєві ситу-
ації, які можуть виникнути будь-де, навчає, як правиль-
но поводитися, щоб врятувати своє життя. Книга стане 
в нагоді не тільки тобі, а й твоїм друзям, братикам чи 
сестричкам, однокласникам. 

Лоза О. Будь обережним! : правила безпечної пове-
дінки учнів вдома, на вулиці, у шк. / О. Лоза ; худож. 
оформ. Ледньов Е., Живодьор А. – Суми : Слобожанщи-
на, 2000. – 64 с. : іл.

Книжка стане тобі справжнім другом і вкаже як дія-
ти та куди звертатися у разі виникнення загрози твоєму 
життю під час пожежі, коли ти сам вдома чи на вулиці, у 
громадському транспорті. Ти дізнаєшся також що роби-
ти під час грози та як поводитися з електричними прила-
дами. Ти зможеш перевірити свої знання за допомогою 
цікавих завдань.

Мунін Г. Правила дорожнього руху для дітей / Г. Му-
нін ; худож.-дизайнери: Мунін Г., Лук’яненко Л. – Київ : 
Кондор, 2013. – 61 с. : іл.
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У книжці йдеться про історію виникнення транспорту 
та Правил дорожнього руху, про безпеку на залізниці та 
відпочинку, про етикет у громадському транспорті. Да-
ються поради як діяти коли в транспорті сталася надзви-
чайна ситуація або ти став свідком ДТП.

Обертинська А. Твої дороги : дорожня грамота / А. 
Обертинська ; худож. О. Ляшук, К. Очередько, Т. Оче-
редько. – Київ : Росава-Н, 2008. – 110 с. : іл.

Коли було винайдено велосипеди, тролейбуси, авто-
буси, автомобілі, метро, залізницю, кораблі, літаки? А 
що таке водяні дороги, повітряні маршрути? Які є пра-
вила безпеки на дорогах та поведінки у громадському 
транспорті? На всі ці запитання дасть відповідь книжка.

Сіданіч І. Увага, дорога! : (моя безпека на дорозі) / І. 
Сіданіч, С. Хмельницький. – Київ : Злата, 2008. – 16 с. : іл.

Легко і дотепно у віршованій формі автори допомо-
жуть тобі вивчити: Правила дорожнього руху; правила 
поведінки в громадському транспорті; правила перехо-
ду дороги; правила їзди на велосипеді та історію його 
створення. Ти ознайомишся з різними видами дорожніх 
знаків. 

Хаткіна М. Веселі уроки безпеки для слухняних 
хлопчиків та дівчаток / М. Хаткіна ; худож. Бойко Ю., 
Далбуз А. ; худож. оформ. Л. Д’яченко. – Донецьк : БАО, 
2014. – 48 с. : іл.

Повчальні історії та веселі вірші автора про те, як 
поводитися вдома, на дорозі, у громадських місцях, на 
пляжі, в лісі. Якщо ти засвоїш ці правила – твоє життя 
стане безпечним.
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Шестопалова Л. Основи безпеки життєдіяльності : 
навч. посіб. для учнів початк. кл. загальноосвіт. навч. за-
кладів / Л. Шестопалова ; худож. Селіверстова В. – Київ 
: Юрінком Інтер, 2001. – 96 с.

Ця книжечка навчить тебе як поводитись у екстре-
мальних ситуаціях: убезпечити себе при зустрічі з підоз-
рілим незнайомцем на вулиці, куди телефонувати, якщо 
трапилася біда на природі, водоймах, що робити якщо 
ти заблукав. А також ти довідаєшся як вести здоровий 
спосіб життя; як правильно харчуватися, як безпечно ді-
статися до школи.

* * *
Безпечна дорога // Виручалочка : довід.-порадник 

для мол. школярів / упоряд. І. Січовик ; обкл. намал. Т. 
Юрченко. – Київ : Велес, 2003. – С. 171-173.

Правила безпечного руху на дорозі для пішоходів, па-
сажирів, велосипедистів та найважливіші поради на ко-
жен день.

Славінська О. Уроки етикету : у транспорті / О. Сла-
винська // Зростаємо разом. – 2013. – № 11. – С. 14-15.

У статті у формі ігрових завдань подано правила по-
ведінки у громадському транспорті.

Безпека руху у віршах, казках, оповіданнях

Азбука дороги / вірші О. Кононенка ; мал. В. Коно-
ненка. – Київ : Спалах, 2000. – [10] с. : іл.

У віршованій формі весело і дотепно розповідається 
про дорожні знаки для пішоходів.
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Верховень В. Правила безпеки на дорозі для малят : у 
віршах і мал. / В. Верховень ; іл. Семякіної О. А. – Хар-
ків : Кн. клуб «Клуб сімейн. Дозвілля», 2007. – 63 с. : іл.

Веселі віршики про Правила дорожнього руху, з 
яскравими малюнками та цікавими завданнями, які до-
поможуть тобі добре їх запам’ятати. 

Гринько В. Безпека малят : вірші / В. Гринько ; худож. 
ред., дизайн обкл. та комп’ютерна верстка С. Сизоненка. 
– Київ : АСТ-прес-ДІКСІ, 2001. – 63 с. : іл.

Книжечка навчить тебе з якого боку обходити тран-
спорт, коли переходиш дорогу, як треба діяти під час 
пожежі, як поводитися влітку на водоймах, а взимку на 
крижаному ставку. А ще, ця книга  порадить тобі, що  
робити, коли до оселі хоче потрапити незнайомець.

Зімба О. Як дорогу перейти! / О. Зімба ; худож. О. 
Мазур. – Львів : Вісім лапок, 2015. – 15 с. : іл.

Разом з Мурчиком та Бровком ти навчишся переходи-
ти дорогу керуючись світлофором.

Весела абетка дорожнього руху : матеріали до курсу 
«Основи здоров’я» : 1-4 кл. / іл. В. Хорошенко, І. Карпо-
ва. – Харків : Торсінг плюс, 2008. – 32 с.: іл. + наклейки. 
– (Я сама) (Ігрові технології навчання).

Разом з маленьким автомобілем Бібі-Рулем ти вивчиш 
Правила дорожнього руху та зможеш перевірити отри-
манні знання, розгадавши ребуси. За правильні відповіді 
ти матимеш змогу отримати кольорову оцінку-наклейку.

Йшли друзі по дорозі : веселі розповіді та байки про по-
чатк. правила дорожньої безпеки / упоряд. Л. М. Панасенко ; 
худож. М. В. Щукін. – Сімферополь : Таврія, 2005. – 26 с. : іл.
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Герої відомих казок розказують про Правила дорож-
нього руху. В кінці книжки намальовані дорожні знаки з 
поясненням, що вони позначають.

Каспарова Ю. Книга про культуру та безпеку : для 
хлопчиків і дівчаток, а також їхніх батьків! / Ю. Каспаро-
ва ; худож. Л. Суслова. – Харків : Ранок, 2012. – 63 с. : іл.

До збірочки увійшли казки та оповідання про різні екс-
тремальні ситуації, які можуть виникнути у твоєму житті. 
Для їх вирішення автор дає корисні поради. Ти дізнаєшся 
про правила безпеки на дорозі, поведінки в громадських 
місцях. Книжечка навчить як поводитись, коли до тебе 
підійшов незнайомець; правильно зорієнтує у випадку, 
якщо ти загубився, та застереже від багатьох необдума-
них вчинків. А для перевірки, чи правильно ти все зро-
зумів, автор рекомендує виконати цікаві ігрові завдання.

Паронова В. Казка про Правила дорожнього руху / 
В. Паронова ; худож. В. Стецюк. – Тернопіль : Підруч. і 
посіб., 2008. – 32 с. : іл. – (Дитина і світ).

Герой цієї казочки хлопчик за віком такий як ти. Він 
настільки добре вивчив Правила дорожнього руху, що 
допоміг цілому місту уникнути аварій. А як саме, ти ді-
знаєшся, прочитавши цю віршовану казочку.

Прушковська В. Здоровим бути модно: (безпека тво-
го життя) / В. Прушковська. – Вінниця : Вид. ФОП Ро-
гальська І. О., 2014. – 103 с.

Автор цієї збірки – вчитель-філолог і поетка в одній 
особі. Тому їй було зовсім не важко у віршованій формі 
розповісти про правила безпеки твого життя. Знайом-
лячись із віршами, ти дізнаєшся якими небезпечними 
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можуть бути прості, на перший погляд, дитячі витівки. 
Автор пояснює, як правильно обминати транспорт, по-
водитися з газом, чим загрожує ожеледиця, чим небез-
печна мобілка, як поводитися під час грози, тощо.

Сокол А. Дорожня азбука малятам / А. Сокол. ; худож. 
Л. Зотова. – Чернігів : Деснян. правда, 2006. – 48 с. : іл.

Маленький Песик запросив своїх лісових друзів до 
себе в гості, а мешкає він у великому місті. Саме так 
його друзі, Вовчик, Зайчик, Їжачок та Смугасте Поро-
сятко вперше опинилися у великому місті, де багато ву-
лиць та перехресть, заповнених автотранспортом. Як їм 
добратися до Песика? Адже вони не вивчали Правил до-
рожнього руху. Хто їм допоможе? 

Разом з друзями ти дізнаєшся: що таке світлофор, які 
існують дорожні знаки, що вони означають, які існують 
правила переходу проїжджої частини, правила поведін-
ки в громадському транспорті.

Ігрові завдання, вікторини, ребуси

Жаркова І. Безпека на дорогах; Залізничний переїзд. 
Дорожні знаки; Безпека надворі / І. Жаркова, Л. Мечник 
// Основи здоров’я : робоч. зошит для 3 кл. : до підруч. 
І. Беха [та ін.] «Основи здоров’я» 3 кл. : за новою про-
грамою / І. Жаркова, Л. Мечник ; худож. В. Поворозник. 
– Тернопіль : Підруч. і посіб., 2014. – С. 32-36.

Завдання з Правил безпеки дорожнього руху.
Котя : народження техніки : журн. для дорослих ді-

тей. – 2012. – № 10. – 19 с. : іл.
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Журнал присвячений різним видам техніки. Ти діз-
наєшся: коли з’явився велосипед, паровий двигун, ав-
томобіль, літак, гелікоптер. Зможеш вивчити англій-
ською назви міського транспорту, розгадати кросворд, 
пограти в гру і розмалювати дорожні знаки, а наоста-
нок – прочитати пізнавальну казку від Коті. Окрім цьо-
го, на сторінках журналу ти знайдеш багато цікавих 
завдань.

Маленький розумник : журн. для хлопчиків : все 
про перегони : саморобка «Спортивний болід». – 2013. 
– № 4. – 24 с. : іл.

В цьому номері журналу ти зможеш з друзями грати 
у великі перегони, розгадувати ребуси, кросворди, зна-
ходити вірний шлях в іграх-лабіринтах, зробити само-
робку «Спортивний болід». А ще ти зможеш: прочитати 
цікаві віршики, казку-забавлянку та оповідання, присвя-
чені транспорту, розгадати загадки і, головне – вивчити 
Правила дорожнього руху.

 Цікаві ігри, в які ти зможеш грати разом з друзями, 
перевіряючи при цьому знання з правил безпеки на ву-
лиці і вдома.

Петренко Л. Римовані правила на уроках основ без-
пеки життєдіяльності у молодших класах : [вірш] / Л. 
Петренко // Обдарована дитина : Як виховати генія ра-
зом! : наук.-практ. освіт.-попул. журн. : для педагогів, 
батьків та дітей. – 2014. - № 3. – С. 28-30.

А чи добре ти знаєш, як поводитися в громадському 
транспорті? Де можна грати, а де ні? Чим можна отруї-
тися? Що робити, коли в оселі відчувається запах газу? 
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Яка користь і небезпека може бути від води, електричних 
приладів, ліфтів? Що робити, якщо ти заблукав? У яких 
випадках необхідно звертатися до аварійних служб? Усі 
ці поради ти отримаєш, прочитавши цей віршик.

Школа спецагентів із безпеки : безпека в дорозі / за 
підтримки Департаменту ДАІ МВС України // Професор 
Крейд : грайлива хвиля. – 2010. – № 6. – С. 22-25.

Ти любиш подорожі за місто? Прочитавши та вико-
навши усі завдання ти дізнаєшся: як поводитися на до-
розі в сільській місцевості; які бувають дорожні знаки; 
як убезпечити себе, знаходячись в автомобілі?

Школа спецагентів із безпеки : безпека у сутінках / 
за підтримки Департаменту ДАІ МВС України // Профе-
сор Крейд : вікно у космос. – 2010. – № 11. – С. 24-28.

У сутінках переходити дорогу більш небезпечно, ніж 
удень. У статті розповідається як потрібно одягатися, 
щоб бути помітним для водія на дорозі; які повинні бути 
умови для переходу проїжджої частини; які помилки во-
діїв призводять до травмувань пішоходів тощо.

Школа спецагентів із безпеки : безпечні прогулянки 
/ за підтримки Департаменту ДАІ МВС України // Про-
фесор Крейд : футбол. – 2010. – № 7. – С. 26-29.

Дуже часто аварії трапляються не тільки на доро-
гах, а й на тротуарах – через неуважність скейтбор-
дистів та ролерів. У цій статті ти ознайомишся з різ-
ними ситуаціями на дорогах, дізнаєшся як діяти, щоб 
прогулянки були безпечними. Ти матимеш змогу пе-
ревірити свої знання із безпеки з допомогою ігрових 
завдань.
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Школа спецагентів із безпеки : громадський тран-
спорт / за підтримки Департаменту ДАІ МВС України 
// Професор Крейд : осінній калейдоскоп. – 2010. – № 
10. – С. 24-27.

Ти, як справжній спецагент із безпеки, хочеш упевни-
тися у своїй спецпідготовці? Тоді пройди тест і спробуй 
виявити спецагентів у міському транспорті, зокрема, у 
метро. Перевір чи всі правила поведінки в метро ти ви-
конуєш?

Школа спецагентів із безпеки : дорога до школи / за 
підтримки Департаменту ДАІ МВС України // Професор 
Крейд : подорож клавіатурою. – 2010. – № 9. – С. 24-27.

Дорога до школи повна випробувань! Вважаєш, що 
знаючи кожне дерево чи будинок на цьому шляху, ти 
пройдеш його наосліп? Перед тим, як йти до школи, 
влаштуй собі екзамен: порівняй, чи правильно ти пере-
ходиш дорогу? Перевір свої знання з допомогою запи-
тань та тестів.

Школа спецагентів із безпеки : дорожні знаки / за 
підтримки Департаменту ДАІ МВС України // Професор 
Крейд : у пошуках коду. – 2010. – № 5. – С. 22-27.

Для чого потрібні дорожні знаки? Вони впорядко-
вують рух на дорогах та гарантують безпеку водіям і 
пішоходам. А ти знаєш що вони мають різне призна-
чення: одні – попереджують, другі – інформують, тре-
ті – забороняють чи наказують. Для зручності розпіз-
нання, всі вони подані в різних геометричних фігурах. 
Тобі пропонують перевірити свої знання, виконавши 
усі завдання!
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Школа спецагентів із безпеки : рух по дорозі / за 
підтримки Департаменту ДАІ МВС України // Професор 
Крейд : спецагенти. – 2010. – № 2. – С. 24-27.

Дорожня розмітка – це маркування фарбою на автошля-
хах, яке допомагає водіям автомобілів та пішоходам впоряд-
ковано рухатися. В Україні маркування на дорогах наносить-
ся білою та жовтою фарбами. Існують різні види маркування 
– вузька суцільна пряма, смугаста «зебра», стоп-лінія, стріл-
ки, велика літера «А». Коли та яке, маркування ставиться і 
для чого?  Про все ти, юний друже, дізнаєшся, прочитавши 
цю статтю. А ще, ти зможеш зробити шифратор.

Інтернет — ресурси  
про Правила безпеки на дорогах

Дорога до школи ; Дещо про роликові ковзани ; Що 
треба знати про безпеку руху на велосипеді та мопеді 
[Електронний ресурс] // Безпека для малих та дорослих 
[веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.babybezpeka.
org.ua/index.php?section=tochildren (дата звернення: 
25.08.2015). – Назва з екрану.

Дорожні знаки України [Електронний ресурс] // Ві-
кіпедіЯ : вільна енциклопедія [веб-сайт]. – Режим досту-
пу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Дорожні_знаки_України 
(дата звернення: 25.08.2015). – Назва з екрану.

ПДД для детей [Електронний ресурс] // Little.com.ua 
: сайт родителей Мариуполя [веб-сайт]. – Режим досту-
пу :http://little.com.ua/pdd/ (дата звернення: 25.08.2015). 
– Назва з екрану. 
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Правила безпеки на дорозі [Електронний ресурс] // 
Поради батькам [веб-сайт]. – Режим доступу : https://sites.
google.com/site/poradibatkam/golovna/bezpeka-zitta-ditini/
home (дата звернення: 25.08.2015). – Назва з екрану.

Правила дорожнього руху [Електронний ресурс] // 
ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія [веб-сайт]. – Режим до-
ступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Правила_дорожньо-
го_руху (дата звернення: 25.08.2015). – Назва з екрану.

Правила дорожнього руху для школярів : пам’ятка 
з Правил дорожнього руху для школярів [Електронний 
ресурс] // Навчально-виховний комплекс № 2 [веб-сайт]. 
– Режим доступу : http://nvk2.ic.km.ua/?page_id=565 
(дата звернення: 25.08.2015). – Назва з екрану.

Про Правила дорожнього руху [Електронний ре-
сурс] // Освітній Навігатор [веб-сайт]. – Режим доступу 
: http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=4401:2013-02-18-11-23-26&catid=7:2013-
02-18-11-31-22&Itemid=29 (дата звернення: 25.08.2015). 
– Назва з екрану.
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