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Підготовка газодимозахисника
Пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт
доцент кафедри, Лазаренко Олександр Вікторович
4,5 кредити / 90 академічних годин, з них:
лекцій – 32 годин,
практичних занять – 32 годин (із них 12 годин двома
викладачами),
самостійної роботи – 71 годин

вміння вирішувати задачі, виконувати вправи під час
практичного навчання;

вміння практично використовувати захисні дихальні
апарати та інше обладнання газодимозахисної служби;

вміння керувати роботою ланок ГДЗС при виконанні
оперативно-рятувальних дій; здійснювати організацію
газодимозахисної служби у гарнізонах та пожежнорятувальних підрозділах;

вміння визначати на підставі паспортних даних та
технічної документації тип та принцип дії захисних
дихальних апаратів, що знаходяться на обліку;

вміння використовувати засоби індивідуального
захисту органів дихання та групові засоби захисту особового
складу;

вміння вирішувати задачі, виконувати вправи під час
практичного навчання;
основи підготовки газодимозахисника, керівництво роботою
ланкою ГДЗС, практичне використання повітряних апаратів
на стисненому повітрі.
• Підготовка пожежного-рятівника,
• Пожежна тактика,
• Протипожежна техніка та обладнання.
• Поточний контроль, який здійснюється у формі усного чи
письмового опитування; контрольні опитування (для
курсантів і студентів денної форми навчання);
диференційний залік або екзамен.
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