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Метою теми є дослідження існуючих методів підготовки рятуваль- 

ників (газодимозахисників) до роботи в задимленому та загазованому сере- 

довищі, аналіз існуючих тренувальних комплексів, їх переваг та недоліків, 

та розробка нових методів підготовки рятувальників на базі мобільного тре- 

нувального комплексу. 

Відповідно до Настанови з газодимозахисної служби [1], для 

здійснення підготовки газодимозахисників в гарнізонах пожежно- 

рятувальної служби створюються тренувальні комплекси ГДЗС. Їх кількість 

визначається, виходячи з чисельності газодимозахисників пожежно- 

рятувальної служби і місцевих особливостей, але у всіх випадках повинне 

бути не менше одного тренувального комплексу на гарнізон. Тренувальний 

комплекс повинен включати теплодимокамеру, вогневу смугу психологічної 

підготовки пожежних-рятувальників, учбову башту, спортивний майданчик, 

навчальний клас. Створюються вони з метою підготовки газодимоза- 

хисників в умовах, максимально наближених до реальних умов на пожежі. 

Основними ж видами підготовки рятувальників є проведення тренувань на 

свіжому повітрі та теплодимокамерах. [2] 

У зв’язку із постійним науково-технічним прогресом та розвитком нашої 

держави, кидається в око малоефективність проведення підготовки газодимоза- 

хисників в стаціонарних тренувальних комплексах, оскільки вони є морально 

застарілими та мало відповідають реаліям, які спіткають рятувальників під час 

виконання оперативних завдань на пожежах. Як показує європейська практика 

підготовки рятувальників, для проведення робіт в загазованому та задимленому 

середовищі використовуються мобільні тренувальні комплекси, які є реальними 

симуляторами умов пожежі, що дають на сьогоднішній день максимальну ефек- 

тивність від проведення тренувань. З їх допомогою газодимозахисники мають 

можливість загартовувати себе фізично, підготувати морально та психологічно 

до виконання дій за призначенням. 

На жаль в Україні на сьогоднішній день відсутні як мобільні тре- 

нувальні комплекси, так і методи підготовки газодимозахисників пожежно- 

рятувальних підрозділів ДСНС України на їх базі. 
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Рисунок 1. Мобільний тренувальний комплекс КІО фірми DRAGER 
 

 
 

Рисунок 2. Мобільний тренувальний комплекс EGERIA 
 

Враховуючи вище сказане, я вважаю , що тема є досить актуальною, тому що запровадження тренувань на 

основі мобільних тренувальних комплексів дасть максимальну користь для підготовки рятувальників до роботи 

в задимленому середовищі. Це є підставою для розроблення нових методів підготовки газодимо- захисників до 

роботи в загазованому середовищі на базі таких комплексів. 
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