
03134, Україна, м. Київ, вул. С. Сосніних, буд. 3, офіс 312А
тел. +38 (093) 274-52-14, E-mail: gtcltd7@gmail.com

«Професійна та психологічна підготовка водія, як фактор запобігання ДТП
на підприємстві».

Тренінг складається з сукупності прикладних занять призначених для
поглиблення основних професійних навичок безаварійного руху, ефективної
комунікації із пасажирами та контролюючими органами, презентації власної
компетенції в професії водія, виділення і розвиток умінь щодо безконфліктної
взаємодії із іншими учасниками дорожнього руху. Близько 70 % тренінгу має
прикладне значення, 30 % суто теоретичне. Тренінг проходить під керівництвом
трьох спікерів. Застосовуються сучасні методи подавання навчально-
тренувального матеріалу, застосовується технічні засоби навчання.
Цільова аудиторія:
керівники підприємств, фахівці, водії.
Мета тренінгу:
 ознайомлення з тенденціями державної політики в сфері БДР, професійної

підготовки водіїв, періодичної перевірки придатності транспортних засобів в
експлуатації, придорожніх перевірок та інше.
 корегування настановлень водіїв щодо покращення особистої безпеки та

підвищення відповідальності за життя та здоров’я пасажирів;
 висвітлення аналізу тенденцій щодо сучасних ДТП у світі та Україні;
 удосконалення психологічних навичок комунікації із контролюючими

органами (Нацполіція, Укртрансбезпека) та іншими водіями;
 розбір типових конфліктних ситуацій за участі водіїв на автотранспорті;
 проведення психологічного тестування на визначення схильності до

ризикованої поведінки;
 вивчення правил водійської професійної етики в діяльності за умов

дорожнього руху;
 формування навичок безпечного водіння водіїв автобусів.

Короткий огляд:
 Державна політика у сфері комерційних перевезень та професійної

компетентності водіїв комерційного транспорту.
 Аналіз найбільш типових і резонансних ДТП у світі та Україні. Причини

аварійних ситуацій та ДТП (психологічні, технічні, організаційні).
 Професійні компетенції водія, обов’язки, водійська етика, ввічливість,

уважність, чуйність, допомога.
 Особливості безпечного керування транспортним засобом.
 Психологічна підготовка водія до професійних дій в дорожніх умовах.
 Основи раціонального водіння, яке поєднує найкращу практику

традиційного, захисного і екстремального (контраварійного) водіння.
 Ризик-орієнтований підхід до захисного водіння.
 Дорожня комунікація водія контролюючі органи та інші учасники

дорожнього руху).
 Практика безконфліктного спілкування, розв’язання конфліктів, вихід із

конфліктних ситуацій


