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МОДУЛЬ I 
ТЕМА: УКЛАДАННЯ ТА ОДЯГАННЯ БОЙОВОГО  

ОДЯГУ ТА СПОРЯДЖЕННЯ. ЗБІР ТА ВИЇЗД  
ПО ТРИВОЗІ 

1.1 Укладання та одягання бойового одягу та  
спорядження 

Заняття по укладанню та одяганню бойового одягу прово-
дяться з метою навчити особовий склад правильно укладати і 
одягати бойовий одяг та спорядження, швидко, з дотриман-
ням правил безпеки праці, діяти за командою або сигналом 
"Тривога!". 

Бойовий одяг пожежних-рятувальників та командирів відді-
лень складається з штанів, куртки, рукавиць, каски та чобіт; нача-
льницького складу - із плаща, рукавиць, каски та чобіт. Взим-
ку до бойового одягу пожежних-рятувальників, командирів 
відділень та начальницького складу видається ватна куртка, 
ватні штани, теплі рукавиці та підшоломники. Водіям видаються 
комбінезони, валянки та кожухи. 

Спорядження складається з каски, пожежного пояса з кара-
біном і сокири у кобурі. 

Бойовий одяг і спорядження бойової обслуги складається 
у гаражі на спеціально обладнаних стелажах або тумбочках. По-
жежний пояс (із карабіном, рукавицями та сокирою) складається 
вдвоє або втроє, пряжка пояса направлена доверху. Бойовий одяг 
(куртка та штани) укладається одним із двох способів.  

Перший спосіб. Куртка складається вздовж втроє нави-
воріт та вдвоє по талії спиною доверху з підігнутими під нею 
полами та складається коміром до краю стелажа. Штани спочатку 
складаються по повздовжніх швах штанин, потім втроє "гармо-
шкою" так, щоб у верхній частині знаходився передній розріз 
штанів із відігнутими назовні краями. Лямки прибираються у 
складки штанів. Штани кладуться на куртку, поясом до краю 
стелажа. Каска кладеться на штани емблемою вперед (рис.1).  

Взимку рукавиці кладуться в кишені куртки, підкасник - 
біля каски . 
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Рисунок 1 (а) –Укладання бойового одягу та спорядження першим 
способом (укладання ременя) 

 

 
Рисунок 1 (б) –Укладання бойового одягу та спорядження першим 

способом (укладання куртки) 
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Рисунок 1 (в) –Укладання бойового одягу та спорядження першим 

способом (укладання штанів) 
 

 

Рисунок 1 (г) –Укладання бойового одягу та спорядження першим 
способом (загальний вигляд укладеного бокового одягу  

та спорядження) 
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Рисунок 2 (а) – Укладання бойового одягу та спорядження  
другим способом (укладання ременя) 

 

 

Рисунок 2 (б) – Укладання бойового одягу та спорядження  
другим способом (укладання куртки) 
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Рисунок 2 (в) – Укладання бойового одягу та спорядження  

другим способом (укладання штанів) 
 

 
Рисунок 2 (г) – Укладання бойового одягу та спорядження  

другим способом (загальний вигляд укладеного бокового одягу  
та спорядження) 
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Другий спосіб. Куртка спочатку складається на лице по боко-
вих швах, згинається вдвоє по талії, рукава прибираються назад та 
складаються коміром від краю стелажа. Штани складаються вздовж 
по довжині та втроє "гармошкою", лямки встановлюються між склад-
ками штанів. Штани кладуться поверх куртки, поясом до краю сте-
лажа. Каска кладеться на штани, емблемою вперед ( рис. 2). 

Комбінезон водія складається у кабіні пожежного автомобі-
ля. Плащ та спорядження начальника караулу зберігається на віша-
лці, яка знаходиться біля головної машини. Каска знаходиться на 
вішалці емблемою вперед. 

Для вивчення даної вправи розглянемо порядок її вико-
нання. 

 

1.1.1 Порядок виконання вправи 

Бойовий одяг та спорядження надягаються за сигналом 
"ТРИВОГА!" або за командою: "Бойовий одяг та спорядження 
–надіти!". За цією командою пожежний-рятувальник, який сто-
їть обличчям до  

складеного бойового одягу та спорядження, швидко його 
надягає. Після надягання ґудзики на бойовому одязі та пожежний 
пояс повинні бути за стебнутими, лямки штанів надягнуті на пле-
чі, підборідний ремінець каски затягнутий, спорядження заправ-
лено. 

При виїзді на пожежу дозволяється застібати бойовий одяг 
та одягати пожежний пояс у кабіні автомобіля. 

Для зняття бойового одягу та спорядження подається ко-
манда: "Бойовий одяг та спорядження - зняти!". За цією ко-
мандою спорядження, штани та куртка знімаються і складаються 
одним із способів.  

 

1.1.2 Умови виконання вправи 

Бойовий одяг та спорядження складені будь-яким спосо-
бом. Пожежні-рятувальники (пожежний-рятувальник) знаходять-
ся на відстані одного метра від бойов'ого одягу та спорядження 
обличчям до нього. 

Початок: подана команда "Бойовий одяг та споря-
дження – надіти! " або сигнал "Тривога! " 
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Закінчення: бойовий одяг та спорядження одягнуті, куртка 
застібнута на всі ґудзики (крючки), пояс застібнутий, кінець його 
заправлений під пряжку, підборідний ремінець каски закріплений. 

 

1.1.3Нормативи виконання вправи 

№ 
п\п 

Виконання вправи  
(індивідуально,  

в складі відділення) 

Час (секунди) 
Оцінка Влітку Взимку 

1 Індивідуально 
21 26 5 
24 29 4 
27 32 3 

2 Відділенням 
26 31 5 
29 34 4 
32 37 3 

Примітка: 
Взимку підкасник складається біля каски, до бойового одягу 

"Шторм" закріплена підкладка (у брезентовий бойовий одяг вставлена 
зимова куртка), рукавиці закріплені на карабіні. 

1.1.4 Заходи безпеки праці при відпрацюванні вправи 
– Бойовий одяг та спорядження підбирається по розміру та 

закріплюється індивідуально за кожним працівником. 
– Забороняється застосовувати на бойовому чергуванні 

пожежні каски без енергопоглинальних систем (тулій) та підборі-
дних пасів із застібками, бойовий та захисний одяг, рукавиці, які 
мають розриви та інші пошкодження. 

– Забороняється укорочення або пошкодження бойового 
одягу. 

 

1.2 Збір та виїзд по тривозі 
Бойові дії пожежного підрозділу починаються з моменту 

збору по тривозі та виїзду до місця виклику. 
Основним завданням підрозділів пожежної охорони є при-

буття до місця пожежі у найкоротший час. Це-досягається швид-
ким збором особового складу та виїздом. 

Досягнення даної мети відпрацьовується на занятті з пожеж-
но-стройової підготовки, з метою навчити особовий склад прави-
льно, швидко, з дотриманням правил безпеки праці діяти при зборі 
та виїзді по тривозі. 
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Для вивчення даної вправи розглянемо порядок її вико-
нання. 

1.2.1 Порядок виконання вправи 
За сигналом або командою "ТРИВОГА!" особовий 

склад караулу незалежно від місця знаходження швидко прямує в 
гараж. Пожежні-рятувальники надягають бойовий одяг та споря-
дження, сідають у кабіну автомобіля згідно з табелем бойової об-
слуги, водій заводить двигун, начальник караулу (командир відді-
лення) отримує путівку, Пожежні-рятувальники №1 та №2 відчи-
няють ворота гаража (якщо вони не відчиняються автоматично), 
сідають у кабіну і зачиняють двері. 

1.2.2.Умови виконання вправи 
Бойовий одяг та спорядження складені будь-яким спосо-

бом. Особовий склад знаходиться у караульному приміщенні 
та розміщується довільно. 

 

Початок: поданий сигнал або команда "ТРИВОГА !" 
Закінчення: автомобіль знаходиться за воротами гаража, 

особовий склад відділення (караулу) знаходиться в автомобілі, 
двері кабіни зачинені. Час визначається в момент перетину зад-
німи колесами останнього автомобіля порогу воріт гаража. 

 

1.2.3 Нормативи виконання вправи 
№ 
п\п 

Виконання 
вправи 

Час (секунди) 
Оцінка Влітку Взимку 

1 У складі  
відділення 

30(33) 35(43) 5 
35(38) 40(48) 4 
40(43) 45(53) 3 

2 Караулом 
35(38) 40(48) 5 
40(38) 45(53) 4 
45(43) 50(58) 3 

Примітка: 
1. Дозволяється застібати бойовий одяг, одягати пожежний пояс 

та каску в кабіні автомобіля. 
2. Під час виконання вправи з посадкою особового складу за 

воротами гаража час фіксується в момент зачинення останніх дверей 
автомобіля. Якщо караульне приміщення знаходиться на другому пове-
рсі пожежної частини, нормативний час збільшується на 7 сек. 
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3. При наявності у бойовій обслузі пожежних автомобілів з гальмі-
вною системою автомобіля "КАМАЗ" норматив виконується після попере-
днього наповнення повітрям системи гальмування до потрібного тиску. 

4. В дужках вказаний час при посадці на фасаді. 
5. При виконанні вправи на автонасосі /насосно-рукавному авто-

мобілями до норми часу додасться відповідно 1-3 сек. Якщо чисельність 
відділення менше 5 - 6 чол. Норматив рахується як на автоцистерні. 

6. При наявності в бойовій обслузі пожежного автомобіля на 
шасі "УРАЛ" до норми часу додасться 2 сек. 

1.2.4 Заходи безпеки праці при відпрацюванні вправи 
– При прямуванні у гараж по тривозі забороняється кидати 

на шляхах руху одяг та інші предмети, зупинятися в проходах і 
створювати перепони на шляху руху. 

– При використанні спускового стовпа кожний пожежний-
рятувальник зобов'язаний витримувати необхідний інтервал, слід-
кувати за пожежним-рятувальником, який спускається попереду, і 
не торкатися його ногами. (Торкнувшись ногами мата біля основи 
спускового стовпа, необхідно злегка відштовхнутись від нього і 
швидко відійти вбік). 

– Порядок посадки особового складу відділення та караулу 
в пожежні автомобілі (в гаражі чи поза ним) установлюється нака-
зом начальника пожежної частини, виходячи з умов забезпечення 
безпеки і місцевих особливостей. 

– Перед виїздом водій має упевнитись, що всі відсіки ав-
томобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні люди або 
сторонні предмети. 

– Забороняється під час посадки пробігати перед автомобі-
лями, що виїжджають. 

– При посадці в пожежний автомобіль поза будівлею по-
жежного депо вихід особового складу на майданчик допускається 
тільки після виїзду автомобіля з гаража. 

– Забороняється подавати команду про рух автомобіля до 
закінчення посадки особового складу. 
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Тестове завдання до модуля І: 

1 - Час виконання нормативу по одяганню бойового одягу  
індивідуально, на оцінку відмінно? 
1   19; 
2   22; 
3   21;  
4   23. 
2 - Скільки способів укладання бойового одягу? 
1   2; 
2   3; 
3   4; 
4   Вірна тільки перша відповідь. 
3 - В який бік повинен бути укладений комірець при ук-
ладанні бойового одягу? 
1   В будь який; 
2   Комірцем до стіни ; 
3   Комірцем до краю стелажа; 
4   Комірцем у середину. 
4 - Яка послідовність укладання бойового одягу? 
1   Куртка, штани, пояс, каска;  
2   Куртка, каска, пояс, штани; 
3   Пояс, штани, куртка, каска; 
4   Пояс, куртка, штани, каска. 
5 - В яких випадках пожежний-рятівник одягає бойовий 
одяг? 
1   При виконанні господарчих робіт; 
2   За сигналом "ТРИВОГА!"; 
3   За сигналом "Бойовий одяг та спорядження – одягти!". 
4   Вірна 2 і 3 відповіді. 
6 - По команді "До машини", де шикується розрахунок. 
1   З правого боку автомобіля, починаючи від задньої осі; 
2   З лівого боку автомобіля, починаючи від задньої осі; 
3   Перед автомобілем; 
4   Біля насосного відсіку автомобіля. 
7 - При шикуванні розрахунку де повинен шикуватися 
водій. 
1    В першій шерензі біля першого номера;  
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2    В другій шерензі біля шостого номера; 
3    В другій шерензі першим; 
4    Вірна 2, 3 відповіді. 
8 - Час виконання нормативу по одяганню бойового одягу  
відділенням на оцінку відмінно? 
1   26;  
2   27; 
3   28; 
4   29. 
9 - Чи дозволяється застібати бойовий одяг у кабіні авто-
мобіля. 
1   Так, під час виїзду на пожежу; 
2   Ні, не дозволяється; 
3   Дозволяється тільки командиру відділення; 
4   Всі відповіді не вірні. 

10 - Де повинен сидіти командир відділення під час 
виїзду автомобіля по тривозі? 
1   Не сідає взагалі, проводить керування за допомогою засо-
бів зв’язку 
2   У кабіні біля водія; 
3   Біля третього номера; 
4   Між 2 і 3 номерами. 




