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3 развщцём сучаснага грамадства паскараюцца усе сферы жыццядзейнасщ чалавека, уключаючы транспартную сютэму. Таму парушэнне хуткасщ
руху павял1чвае !мавернасць узшкнення дарожна-транспартнага здарэння
(ДТЗ). На дадзеную вел1чыню уплывае шырокае кола фактарау, наяунасць яюх
прыводзщь да змены цяжару наступствау пры узшкненш ДТЗ. Адным1 з асноуных фактарау з ’яуляюцца габарыты [ вагавыя параметры транспартнага
сродку (ТС), яюя уплываюць на ступень дэфармацьи аутамабшяу пры суадносшах дадзеных фактарау у ТС, яюя удзельшчаюць у ДТЗ [1].
Па статыстычных дадзеных Дзяржаунай аутамабшьнай 1нспекцы1 (ДА1),
толью у горадзе М1нску няправ1льны выбар хуткасц1 як прычына ДТЗ займае
чацвёртую паз1цыю з 2012 года, састушушы парушэнням мане^фавання усяго
7 выпадкау. Пры анал1зе статыстычных дадзеных па горадзе Мшску за 2017 год
выяулена, што па той жа прычыне адбылося 47 ДТЗ (трэцяя пазщыя). У гэтых
47 ДТЗ запнул1 13 1 паранены 63 чалавею.
Вяртаючыся да фактарау, яюя ^шлываюць на хуткасць руху, вадз1цель
павшен ул1чваць абмежаванн1 хуткасц1, усталяваныя Правшам! дарожнага руху
(ПДР) ! тэхшчным! сродкам! арган!зацы! дарожнага руху. Гэтыя абмежаванн!
усталёуваюць такую хуткасць руху, пры якой вадз1цель у стане выявщь перашкоду ! паспець адрэагаваць надежным чынам у адпаведнасщ з с!туацыяй. Так
сами ул1чваюцца знешнгя фактары: стан дарожнага пакрыцця ! бачнасць дароп,
якая зшжаецца праз метэаралапчныя з ’явы.
Рухаючыся у транспартным патоку, вадзицель абавязаны рухацца з хуткасцю гэтага патоку, тым самым не будзе стварацца аварыйнае станов!шча [2].
Формула бяспечнага руху, што складаецца з вышэйперал!чаных фактарау,
падмацоуваецца яшчэ адным таюм найважнейшым фактарам, як вопыт
вадзщеля. Вопыт у юраванн! пачынае назапашвацца з ауташкол, а пасля выпус
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ку вадзщель павшей паводзщь сябе на дарозе упэунена [ безумоуна выконваць
усе патрабаванш ПДР. Для адаптации выпускшкоу ауташкол дзяржава усталявапа абмежаванш у хуткасщ руху вадзщелей, у яюх стаж юравання менш за 2
гады, тым самым дазвсшзлны 1м памнажаць вопыт юравання з мш1мальнай
рызыкай.
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