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Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

Безперервний розвиток науки і техніки, зростання пожежонебезпечних виробництв, 

ускладнення технологічних процесів, концентрація на виробництві та в будівлях значної 

кількості горючих синтетичних матеріалів, розвиток різних галузей промисловості, 

тенденція збільшення поверховості та площі громадських і житлових будівель значно 

ускладнили обстановку і умови для гасіння пожеж рятувальниками, тому ще на початку 

минулого століття перед пожежними постала проблема захисту органів дихання та зору від 

несприятливого впливу диму і токсичних речовин. У наші дні засоби індивідуального 

захисту органів дихання застосовуються при гасінні близько 20% пожеж, а кожна 

ліквідована пожежа з застосуванням ЗІЗОД є своєрідним іспитом для газодимозахисників, 

так як вимагає від особового складу мобілізації всіх сил, знань, досвіду та дає можливість 

перевірити якість підготовки до роботи в складних умовах.  

При підготовці до проведення заняття з газодимозахисниками керівник складає 

методичну розробку, в якій вказується тема, час, цілі, місце і метод проведення заняття, 

матеріальне забезпечення, які використовуються методичні посібники, література, керівні 

документи. Виходячи з рівня фізичної і тактичної підготовки газодимозахисників, а також з 

урахуванням реальних умов роботи (висота підйому і спуску, маса вантажів, тощо) 

підбираються вправи для відпрацювання на свіжому повітрі, вказуються нормативи і 

завдання, що виконуються в теплодимокамерах. Підбір комплексів вправ, нормативів і 

завдань необхідно здійснювати з таким розрахунком, щоб всі рекомендовані вправи, 

нормативи і завдання були відпрацьовані протягом року. Тренування газодимозахисників 

чергових караулів проводять в ізолюючих протигазах і дихальних апаратах, в теплокамерах 

(ТК), димокамерах, теплодимокамерах (ТДК) і при вирішенні пожежно-тактичних завдань 

(ПТЗ) з періодичністю один раз на місяць на свіжому повітрі, у тому числі одне тренування 

на квартал – у непридатному для дихання середовищі. Окремі вправи можуть включатися по 

кілька разів на різні комплекси. 

При підготовці до заняття з пожежно-тактичної підготовки, на якій планується 

робота ланок ГДЗС, керівник заняття, окрім розробки задуму пожежно-тактичного завдання, 



визначає способи імітації задимлення, місце включення в ЗІЗОД і розташування поста 

безпеки, підбирає вправи, що підлягають відпрацюванню в апаратах. 

Кожне тренувальне заняття на свіжому повітрі повинно тривати не менше 2-х годин 

з наступним розподілом часу : 

 постановка завдання, вирішення задач, інструктаж з безпеки праці – 5 хв.; 

 розминка – 10 хв.; 

 проведення оперативної перевірки і включення в апарат – 5 хв.; 

 виконання вправ, норматив і завдань в ЗІЗОД – 30-60 хв. (в залежності від виду 

апарату захисту); 

 виключення і відпочинок – 5 хв.; 

 підбиття підсумків заняття – 5 хв.; 

 проведення перевірки №2, чистка, сушка ЗІЗОД – 45 хв. 

Основними цілями тренувань особового складу газодимозахисної служби 

(газодимозахисників) є: 

 вироблення і закріплення навичок роботи в ізолюючих протигазах і дихальних 

апаратах; 

 підготовка до роботи в умовах високої температури, задимленості і підвищеної 

вологості; 

 формування психологічних і психофізіологічних якостей, необхідних для виконання 

робіт в екстремальних умовах. 

Отже не дивлячись на те, що сьогодні газодимозахисна служба є однією з головних в 

комплексі спеціальних оперативно-рятувальних служб, перед нею ще стоїть багато проблем, 

а саме: вдосконалення нормативної бази, підвищення ефективності організації діяльності 

газодимозахисної служби, вдосконалення системи підготовки газодимозахисників, 

забезпечення безпечних умов праці пожежників, тощо. Отже вирішення цих проблем є 

основним завданням в організації газодимозахисної служби найближчих років. 
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