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³ Новий 2014 рік

³ Візит високопосадовців

Хай Новий рік 
з добром прийде,

Здоров’я, сміх 
і радість принесе.

Різдво з колядою
хай завітає,

Щастям безмежним
благословляє!

З Новим роком  
та Різдвом Христовим!

З Новим роком  
та Різдвом Христовим!

Віце-прем’єр-міністр Украї-
ни Олександр Вілкул та Голова 
Державної служби України з над-
звичайних ситуацій Михайло Бо-
лотських перебували на Львівщи-
ні з робочим візитом. Разом із Го-
ловою Львівської обласної дер-
жавної адміністрації Олегом Са-
лом вони відвідали Львівський 
державний університет безпеки 
життєдіяльності. 

Ректор Михайло Козяр ознайо-
мив високопосадовців із навчаль-
ною та науковою базою, розповів 
про основні напрямки діяльності 
Університету. Зокрема, Олександр 
Вілкул та Михайло Болотських 
ознайомились із лабораторією ін-
телектуального моделювання безпечного май-
бутнього, яка дозволяє проводити досліджен-
ня в галузі розробки засобів та методик моні-
торингу, прогнозування й запобігання надзви-
чайним ситуаціям, ліквідації їх наслідків, нау-
кових досліджень, пов’язаних із розробкою та 
впровадженням новітніх технологій, методів і 
засобів забезпечення безпеки життєдіяльності.

Наразі ведеться робота щодо створення в 
Університеті лабораторії геопросторових спо-
стережень, яка дозволяє прогнозувати надзви-
чайні ситуації на основі даних дистанційного 
зондування Землі та геоінформаційних техно-
логій.

«У цьому році Університет головує в Єв-
ропейській асоціації навчальних закладів, які 
працюють у галузі безпеки людини (EFSCA), 

що дає можливість курсантам та студентам 
брати участь у навчальних програмах обміну з 
європейськими навчальними закладами, а ви-
кладачам вивчати їх досвід. Усі ці заходи до-
зволяють працювати на випередження над-
звичайних ситуацій, мінімізувати їх наслід-
ки», – зазначив Михайло Козяр.

У свою чергу Голова ДСНС України Ми-
хайло Болотських підкреслив: «На націо-
нальному та міжнародному рівні навчаль-
ний заклад визнаний як один із провідних 
науково-освітніх центрів-інтеграторів най-
прогресивніших ідей. Університет забезпечує 
принципи ступеневої та безперервної освіти 
та функціонує як навчально-науковий комп-
лекс, який готує фахівців, починаючи зі шкіль-
ного віку і закінчуючи науковими кадрами».

Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул  
та Голова ДСНС України Михайло Болотських  

ознайомилися з сучасними технологіями навчання
Олександр Вілкул дав високу 

оцінку Університету: «Львівський 
навчальний заклад ДСНС Украї-
ни – взірець сучасного універси-
тету, а його діяльність спрямована 
на забезпечення безпеки людей як 
пріоритетного напрямку держав-
ної політики. Ваші науковці та фа-
хівці беруть активну участь у роз-
робці та впровадженні загальнона-
ціональних та європейських меха-
нізмів попередження та захисту від 
різного роду небезпек». 

Під час робочої поїздки на Львів-
щину Віце-прем’єр-міністр України 
Олександр Вілкул вручив держав-
ну нагороду завідувачеві кафедри 
управління проектами, інформацій-

них технологій та телекомунікацій ЛДУ БЖД 
професору, доктору технічних наук Юрію Раку.

Нагадаємо, що Указом Президента Укра-
їни від 4 жовтня 2013 року № 546/2013 «Про 
відзначення державними нагородами України 
з нагоди Дня працівників освіти» за значний 
особистий внесок у розвиток національної 
освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, 
багаторічну плідну педагогічну діяльність, ви-
сокий професіоналізм Юрію Павловичу Раку 
присвоєно почесне звання «Заслужений пра-
цівник освіти України».

Прес-центр

³ Випуск фахівців

21 грудня 2013 року у Львівському державному університеті безпеки життєді-
яльності відбувся випуск магістрів. 70 випускників навчального закладу отрима-
ли дипломи найвищого освітньо-кваліфікаційного рівня. 

(Продовження на стор. 4)

Інавгурація магістрів Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності

З Новим роком  
та Різдвом Христовим!

Дорога університетська родино! Сердечно вітаю зі світлими  
й радісними святами, які об’єднують у собі наше дитинство, наше  
сьогодення і мрії про майбутнє.

Щире, дружнє слово, душевна зустріч, теплі обійми – найкращий 
подарунок у такі дні, найцінніше, що є у святі. Хай Бог супроводжує 
всі миті вашого життя, допомагає в здійсненні найзаповітніших 
мрій і задумів. 

З Новим 2014 роком! З Різдвом Христовим!
Ректор Університету 

Михайло КОЗЯР



Галицькі  вогнеборці2
³ Офіційна інформація ³ Міжнародна виставка ³ Наші лауреати

Львівський державний універ-
ситет безпеки життєдіяльності 
отримав Гран-прі в номінації «Між-
народне співробітництво в галу-
зі освіти і науки». Нагороду вручи-
ли на Міжнародній виставці «Осві-
та та кар’єра-2013» та виставці 
закордонних навчальних закладів 
«Освіта за кордоном», які відбулися 
14-16 листопада 2013 року в Ки-
єві в приміщенні Центру ділово-
го та культурного співробітни-
цтва «Український дім».

Нагадаємо, що на минулих 
виставках Університет отри-
мав диплом «Лідер національної 
освіти за багаторічну інновацій-
ну педагогічну діяльність щодо 
модернізації освіти України», а 
також нагороджений золотою 
медаллю в номінації «Інформа-
ційні ІТ-технології у вищому на-
вчальному закладі».

За визнанням стоїть повсякден-
на та наполеглива праця колективу 
навчального закладу. «Значна увага 
приділяється впровадженню сучас-
них інформаційно-комунікаційних 
технологій та інноваційних методик 
у навчальний процес. Активна та 
тісна співпраця зі спорідненими на-
вчальними закладами провідних єв-
ропейських країн надає можливість 

обмінюватись досвідом та впрова-
джувати в Університеті сучасні тех-
нології навчання. Це нові навчаль-
ні проекти, інтерактивні тренаже-
ри, електронна бібліотека, навчаль-
не інтернет-телебачення тощо. Ми 
орієнтуємось на сучасне поколін-
ня молодих людей, які вчаться пра-
цювати з електронними пристро-

ями, інтернет-ресурсами швидше, 
ніж писати. Ми повинні підготувати 
конкурентоздатного фахівця, який 
вирішуватиме завдання, покладені 
на Державну службу України з над-
звичайних ситуацій та дбатиме про 
безпеку людей», – розповідає ректор 
Михайло Козяр.

За останні два роки вдалося ре-
алізувати багато масштабних між-

народних проектів. Вони передба-
чають інтеграцію української систе-
ми цивільного захисту в загально-
європейський механізм забезпечен-
ня безпеки людини, адаптацію укра-
їнських фахівців до спільної роботи 
з міжнародними системами безпе-
ки, вироблення спільних методів та 
підходів до ліквідації різних надзви-

чайних ситуацій, особливо тих, 
які мають транскордонний ха-
рактер.

Виставка «Освіта та кар’єра- 
2013» на сьогоднішній день є 
найбільшим заходом в Україні, 
який присвячений вищій осві-
ті в нашій державі та за кордо-
ном і надає змогу всім бажаю-
чим отримати інформацію без-
посередньо від представників 
вищих навчальних закладів. Ор-
ганізаторами виставки є Мініс-
терство освіти і науки Украї-

ни, Національна академія педагогіч-
них наук України, Товариство «Зна-
ння» України. Виставка відбулася 
за підтримки Посольства Франції в 
Україні, Посольства Канади в Укра-
їні, Торгового відділу Посольства 
Австрії в Україні, агенції Campus 
France, DAAD, British Council, Гете-
Інституту в Україні.

Наш кор.

Гран-прі в номінації  
«Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» 

³ Європейський вектор ³ Міжнародний семінар

В Університеті відбувся Міжнародний 
семінар, присвячений розвитку добровіль-
ної пожежної служби.

Представники державної та добровільної 
пожежної охорони Польщі, підрозділів ДСНС 
України, представники компаній, які займають-
ся пожежно-рятувальним спорядженням, обмі-
нювалися досвідом організації добровільної по-
жежної охорони у своїх державах та виробляли 
механізми взаємодії між країнами.

У зв’язку з реалізацією проекту «Структура 
добровільної пожежної служби в Україні», що 
фінансується Міністерством закордонних справ 
Польщі в рамках двосторонньої співпраці, укра-
їнські рятувальники отримають сучасний бойо-
вий одяг та спорядження для використання під 
час ліквідації надзвичайних ситуацій.

Сектор міжнародного  
співробітництва

Науковці та курсанти 
Університету отримали 

обласні премії та нагороди
18 листопада 2013 року від-

булося вручення обласних пре-
мій працівникам наукових установ 
НАН України та вищих навчальних 
закладів ІІІ-IV рівнів акредитації 
Львівської області. Нагородження 
проводили в Будинку вчених голо-
ва Львівської облдержадміністра-
ції Олег Сало та голова Львівської 
обласної ради Петро Колодій.

Серед лауреатів були й науковці 
Львівського державного університе-
ту безпеки життєдіяльності. Зокрема, 
Вчений секретар Університету, док-
тор сільськогосподарських наук, про-
фесор кафедри прикладної матема-
тики та механіки Андрій Кузик наго-
роджений премією та дипломом у но-
мінації «Відомий учений і знаний фа-
хівець», а доцент кафедри цивільно-
го захисту та комп’ютерного моделю-
вання екогеофізичних процесів, кан-
дидат технічних наук Роман Веселів-
ський отримав премію та диплом «Та-
лановитий молодий учений і спеціа-
ліст».

У цей день також були відзначені 
курсанти нашого навчального закладу 
Тетяна Кіт та Костянтин Драч. За успі-
хи в навчанні, науковій роботі та за ак-
тивну громадську діяльність їм вручи-
ли премії імені В’ячеслава Чорновола.

Вчена рада

22 листопада 2013 року в нашому Універси-
теті вперше відбулася Всеукраїнська науково-
практична конференція курсантів і студен-
тів «Теорія і практика ліквідації надзвичай-
них ситуацій», організована кафедрою пожеж-
ної тактики та аварійно-рятувальних робіт.

У конференції взяли участь більше 80 кур-
сантів та студентів, які навчаються за спеціаль-
ністю «Пожежна безпека» і «Цивільний захист» 
у Львівському державному університеті безпе-
ки життєдіяльності, Національному університе-
ті цивільного захисту України (м. Харків), Ака-
демії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 
(м. Черкаси), а також вихованці Ліцею цивільно-
го захисту ЛДУ БЖД (м. Вінниця).

Робота конференції була розподілена на  
4 секції: «Підвищення рівня захищеності об’єктів 
і населених пунктів від наслідків надзвичайних 
ситуацій, організація та порядок проведення 
аварійно-рятувальних робіт, евакуація, захист 
населення і територій від наслідків надзвичай-

них ситуацій», «Розробка, дослідження, випро-
бовування та впровадження нових вогневих ре-
човин, приладів та методів їх подачі до осеред-
ку пожежі», «Порядок, організація та діяльність 
газодимозахисної служби», «Новітні розробки 
та напрями робіт у галузі забезпечення безпеки 
пожежного-рятівника».

На пленарному засіданні виступили В.Р. Кар-
па з доповіддю «Небезпека хімічних речовин, які 
обертаються на об’єктах деревообробної про-
мисловості» (Національний університет цивіль-
ного захисту України), І.М. Глібчук – «Створен-
ня інтерактивних тренажерів для перевірки апа-
ратів на стиснутому повітрі» (Львівський дер-
жавний університет безпеки життєдіяльності), 
О.В. Джупінас – «Теплотехнічна характеристика 
SIP-панелей у порівняні з класичними будівель-
ними матеріалами» (Академія пожежної безпеки 
імені Героїв Чорнобиля).

Кафедра пожежної тактики  
та аварійно-рятувальних робіт

7-8 листопада 2013 
року у Львівському дер-
жавному університеті 
безпеки життєдіяльності 
проходила VІ Всеукраїн-
ська науково-практична 
конференція з міжна-
родною участю «Особис-
тість в екстре-
мальних умо-
вах», організо-
вана кафедрою 
практичної пси-
хології та педа-
гогіки.

До участі в ро-
боті конференції 
запрошені вітчиз-
няні та зарубіжні 
науковці, фахівці 
в галузі психоло-
гії та педагогіки, 
викладачі, аспі-
ранти, здобувачі, 
студенти та кур-
санти – у загаль-
ній кількості взяли участь 
понад 150 осіб із 25 вищих 
навчальних закладів Укра-
їни. 

Науковці розглянули ме-
тодологічні та психолого-
педагогічні проблеми фі-
лософії освіти, педагогіки, 

психології та професійної 
підготовки спеціалістів до 
діяльності в екстремальних 
умовах.

«Доброю традицією в 
Університеті стало прове-
дення науково-практичних 
конференцій, присвяче-

них актуальним проблемам 
формування особистос-
ті в екстремальних умовах. 
Провідна роль у розв’язанні 
зазначених завдань нале-
жить насамперед кафедрам 
гуманітарного спрямуван-
ня», – зазначив декан гума-

нітарного факультету Бог-
дан Шуневич.

Робота конференції 
була розподілена на 5 сек-
цій: «Новітні підходи та ін-
новаційні технології про-
фесійної підготовки прак-
тичного психолога в систе-

мі ДСНС», «Пси-
хологічні особли-
вості поведін-
ки особистості в 
е к с т р е м а л ь н и х 
умовах», «Жит-
тєтворчість осо-
бистості в часо-
п р о с т о р о в о  м у 
вимірі», «Психо-
лого-педагогічні 
аспекти форму-
вання фахівця в 
сучасному освіт-
ньому просторі», 
«Психологія роз-
витку творчої осо-
бистості».

Для учасників конфе-
ренції відбулися майстер-
класи, присвячені діяльнос-
ті психологів у кризових си-
туаціях.

Кафедра практичної 
психології та педагогіки

На базі Львів-
ського державного 
університету без-
пеки життєдіяль-
ності відбулося засідання Президії Єв-
ропейської Асоціації навчальних закла-
дів, які працюють у галузі безпеки люди-
ни (EFSCA). У 2013-2014 році навчальний 
заклад головує в Асоціації.

Учасники засідання розглянули організа-
ційні питання проведення Генеральної Асамб-
леї EFSCA та Міжнародної конференції, яка  

в червні 2014 року відбудеться в Львівсько-
му університеті ДСНС України. Ректор Михай-
ло Козяр озвучив план основних заходів та пи-
тання для розгляду на засіданні Генеральної 
Асамблеї Асоціації.

Наступного року до Львова приїдуть пред-
ставники 30 країн Європи для обговорення 
основних проблем у безпековому секторі. Та-
кож будуть розглянуті напрямки подальшого 
розвитку діяльності EFSCA. 

З 2009 року, відколи ЛДУ БЖД увійшов до 
складу Асоціації, вдалося закріпити дружні 
відносини між пожежно-рятувальними служ-
бами, вищими навчальними закладами та на-
уковими установами України та країн Європи. 
Членство в Асоціації дозволяє обмінюватися 
досвідом із питань забезпечення безпеки лю-
дей, координації спільних дій між рятувальни-
ми службами України та європейських дер-
жав під час масштабних надзвичайних ситуа-
цій, розробляти спільні стандарти та концеп-
ції безпеки, використовувати наукові доробки 
та досвід підготовки фахівців. Вдалося також 
значно посилити європейський вектор співп-
раці України та реалізувати багато масштаб-
них міжнародних проектів.

Вітаємо наших колег!

Колектив Університету поздоровляє 
з успішним захистом  
дисертаційної роботи 

на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук

проректора з науково-дослідної роботи 
полковника служби цивільного захисту

РАКА Тараса Євгеновича.

³³³

Вітаємо науково-педагогічних  
працівників Університету

із захистом дисертаційної роботи 
на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

викладача кафедри  
управління проектами, 

інформаційних технологій  
та телекомунікацій

майора служби цивільного захисту 
СМОТР Ольгу Олексіївну,

викладача кафедри права  
та менеджменту 

у сфері цивільного захисту 
старшого лейтенанта  

служби цивільного захисту 
ЯКОВЧУКА Романа Святославовича.
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Поздоровляємо із захистом  
дисертаційної роботи 

на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук

викладача кафедри українознавства 
МАКОВИЧ Христину Ярківну.

У 2014 році в Університеті відбудеться засідання 
Генеральної Асамблеї Європейської Асоціації EFSCA

³ На наукових засадах

Всеукраїнська  
науково-практична конференція  

«Теорія і практика ліквідації  
надзвичайних ситуацій»

Розвиток добровільної пожежної служби

³ Науково-практична конференція

Актуальні проблеми формування 
особистості в екстремальних умовах



³ Обмін досвідом у підготовці фахівців

Галицькі  вогнеборці 3
³ Профорієнтація

З 21 листопад до 1 грудня 2013 
року делегація науково-педагогічних 
працівників ЛДУ БЖД перебувала в 
Командно-інженерному інституті 
МНС Республіки Білорусь (м. Мінськ). 

Основною метою фахівців Універ-
ситету став обмін досвідом щодо під-
готовки фахівців у сфері цивільного 
захисту та ознайомлення із досягнен-
нями у навчально-виховному процесі 
двох споріднених навчальних закладів. 

Наші педагоги прочитали іннова-
ційні лекції для білоруських слухачів 
та курсантів. Зокрема, професор Юрій 
Рак провів курс занять серед слухачів 
командного факультету щодо управ-
ління проектами та використання ін-
формаційних технологій і телекомуні-
кацій. 

Науково-педагогічні працівники 
ЛДУ БЖД підполковник служби ци-
вільного захисту Микола Сичевський 
та майори служби цивільного захис-
ту Сергій Вовк і Дмитро Войтович 
ознайомили курсантів 2-4 курсів ін-
женерного факультету з українським 
досвідом експлуатації пожежно-
рятувальної техніки, здійснення 

наглядово-профілактичної діяльності 
та проведення аварійно-рятувальних 
робіт при ліквідації надзвичайних си-
туацій.

Представники делегації Універ-
ситету відвідали також теоретичні та 
лабораторно-практичні заняття, взяли 
участь у тактико-спеціальних навчан-

нях з курсантами 
3 курсу, а профе-
сор Юрій Рак ви-
ступив на засі-
данні спеціалізо-
ваної Вченої ради 
із захисту дисер-

тації на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук. 

Наша делегація зустрілася із на-
чальником Командно-інженерного 
інституту МНС Республіки Білорусь 
полковником внутрішньої служби Іва-
ном Полеводою та обговорила питан-
ня подальшої співпраці.

Підполковник 
служби  

цивільного 
захисту  
Микола 

Сичевський

Майже тисяча молодих хлоп-
ців та дівчат разом із батьками 
прийшли до Львівського дер-
жавного університету безпеки 
життєдіяльності ознайомитися з 
умовами вступу та навчання. 

Начальник навчально-методич-
ного центру полковник служби ци-
вільного захисту Роман Стасьо 
ознайомив гостей із історією та тра-
диціями навчального закладу, на-
прямами та спеціальностями, за 
якими здійснюється підготовка фа-
хівців, умовами прийому на навчан-
ня. Майбутнім абітурієнтам показа-
ли навчальну та наукову базу, яка 
відповідає всім європейським освіт-
нім стандартам.

Для гостей провели дина-
мічні показові виступи пожежно-
рятувальних підрозділів, під час яких 
курсанти продемонстрували еле-
менти бойової роботи рятувальни-
ків та ліквідовували умовну надзви-
чайну ситуацію. Після показових ви-
ступів гостей пригостили «курсант-
ським кулішем» з польової кухні.

Наш кор.

Інтерес молоді  
до професії рятувальника зростає

³ Засоби масової інформації ³ Почесна і відповідальна місія

У Львівському 
державному універ-
ситеті безпеки жит-
тєдіяльності в рам-
ках Міжнародної 
програми PPRD East 
проходив міжнарод-
ний семінар для жур-
налістів, які висвіт-
люють надзвичайні 
події. 

Участь у семінарі 
взяли керівники прес-
служб рятувальних ві-
домств, національних та регі-
ональних ЗМІ з України, Біло-
русії, Азербайджану, Вірменії, 
Грузії та Молдови. 

Під час заходу учасники ді-
лилися досвідом висвітлен-
ня надзвичайних подій та об-
говорювали основні питання 
щодо профілактичної роботи з 
людьми. Був проведений тре-
нінг на тему «Психологія пове-
дінки під час надзвичайних си-
туацій». Журналістів ознайо-
мили з правилами користу-
вання вогнегасниками та на-
вчили надавати першу медич-
ну допомогу.

Викладачі Університету 
розповіли про основні правила 
поведінки під час надзвичай-
них ситуацій із виділенням ток-
сичних речовин. Учасники се-
мінару також обговорили роз-
мовник служби 112, який роз-
робили науково-педагогічні 
працівники Університету.

«У такому форматі, коли 
представники прес-служб та 
журналісти разом обговорю-
ють питання висвітлення над-
звичайних подій, ми зібрались 
уперше. Основним нашим за-
вданням було вироблення ре-
комендацій, своєрідного алго-

ритму дій журналістів під 
час надзвичайної ситуа-
ції. У результаті роботи 
семінару створений та 
затверджений довідник 
для журналістів, який 
висвітлює надзвичай-
ні події. У нього увійшли 
основні терміни та по-
няття, алгоритм дій у тих 
чи інших екстремаль-
них умовах, а також пи-
тання особистої безпе-
ки журналістів», – підсу-

мував роботу семінару прорек-
тор ЛДУ БЖД Тарас Рак.

Після завершення семі-
нару координатор Міжнарод-
ної програми PPRD East Воло-
димир Кузнєцов вручив його 
учасникам спеціальні серти-
фікати. За активну та продук-
тивну роботу були відзначе-
ні заступник начальника ряту-
вальної служби МНС Вірменії, 
відомий журналіст, генерал 
Микола Григорян та поміч-
ник міністра, керівник прес-
служби МНС Республіки Біло-
русь Віталій Новицький.

Прес-центр

У навчальній пожежно-рятувальній час-
тині Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності відбувся урочис-
тий розвід. На своє перше бойове чергування 
заступили курсанти другого курсу. 

За традицією старшокурсники передали 
пожежно-рятувальне спорядження та бойо-
вий одяг своїм наступникам. Перед «бойо-
вим хрещенням» курсанти пройшли спеці-
альний курс навчання, ознайомились із осно-
вною пожежно-рятувальною технікою та об-
ладнанням, навчилися застосовувати його 

під час ліквідації наслідків надзвичайних си-
туацій.

Привітати курсантів прийшли проректор 
Університету Юрій Павлюк, начальник навчаль-
ної пожежно-рятувальної частини Василь Ко-
вальчик, заступник начальника оперативно-
координаційного центру ГУ ДСНС України в 
Львівській області Сергій Пехник, ветеран Уні-
верситету (начальник навчальної пожежної час-
тини 1989-1992 рр.) Василь Горобець та інші.

Настоятель Церкви Покрови Пресвятої Бо-
городиці о. Роман, побажавши юним рятуваль-
никам Божого благословення, провів освячен-
ня караулу.

«Відтепер на вас покладена почесна та від-
повідальна місія – захищати життя та здоров’я 
людей і бути готовим завжди прийти їм на до-
помогу. Ви будете виїжджати на різного роду 
надзвичайні ситуації, які стаються на Львівщи-
ні, та допомагати львівським рятувальникам 
ліквідовувати їх наслідки», – зазначив у своєму 
виступі проректор Юрій Павлюк.

Протягом минулого року навчальна 
пожежно-рятувальна частина Університету 
здійснила понад 200 оперативних виїздів на по-
жежі та надзвичайні ситуації. Курсанти залуча-
лися до ліквідації снігових заметів та паводків у 
Львівській області.

Навчальна пожежно- 
рятувальна частина

14-15 листопада 2013 року в 
нашому Університеті відбула-
ся ІІ Міжнародна курсантсько-
студентська конференція 
«Культура як феномен людсько-
го духу (багатогранність і нау-
кове осмислення)», організована 
кафедрою українознавства.

У конференції взяли участь 
представники більш ніж 10 кра-
їн. Учасники – курсанти та сту-
денти різних спеціальностей: 
як гуманітарних, так і природ-
ничих. Вони живуть у різних 
країнах, цікавляться розмаїти-

³ Духовні джерела ³ Самоврядування

21-23 листопада 2013 року у Львів-
ському державному університеті безпе-
ки життєдіяльності відбулася Конферен-
ція органів курсантського та студентсько-
го самоврядування навчальних закладів 
ДСНС України.

Відкрили конференцію начальник сектору 
соціально-гуманітарної роботи ДСНС України 
підполковник служби цивільного захисту Ніна 
Марушенко та проректор по роботі з персона-
лом ЛДУ БЖД полковник служби цивільного 
захисту Юрій Павлюк.

«Участь у конференції взяли 
лідери органів курсантського та 
студентського самоврядування 
навчальних закладів ДСНС Укра-
їни. Учасники аналізували стан 
розвитку самоврядування в на-
вчальних закладах, обговорюва-
ли найбільш актуальні студентські 
й курсантські проблеми та шляхи 
їх вирішення», – розповіла голова 
Ради курсантського та студент-
ського самоврядування ЛДУ БЖД 
Марія Плахотнікова.

Завершили роботу само-
врядуванці навчальних закла-

дів ДСНС України 23 листопада вшануванням 
пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 
рр. Вони прийшли в Церкву Покрови Пресвя-
тої Богородиці помолитися та пом’янути «хви-
линою мовчання» тих, хто 80 років назад по-
мер внаслідок геноциду Українського наро-
ду. Усі присутні курсанти, студенти та праців-
ники Університету запалили свічки й лампад-
ки та долучилися до Загальноукраїнської акції 
«Запали свічку».

Рада курсантського  
та студентського самоврядування

Науковці та педагоги Університету прочитали 
лекції для білоруських рятувальників

Журналісти з шести країн обмінялися досвідом 
висвітлення надзвичайних ситуацій

Заступили на перше бойове чергування

ІІ Міжнародна курсантсько-студентська конференція  
«Культура як феномен людського духу»

Розвиток курсантського та студентського самоврядування 
в навчальних закладах ДСНС України

ми проблемами розви-
тку культури і, як видно 
з поданих матеріалів, ко-
жен по-своєму бачить її 
роль у глобалізованому, 
комп’ютеризованому сві-
ті. 

Спектр порушених 
тем надзвичайно широ-
кий і він відображає те-
матику 6 секцій конфе-
ренції: «Соціокультурний 
вимір науки», «Монадні 

особистості в культурологічно-
му вимірі», «Вплив глобалізацій-
них та інтеграційних процесів на 
національні культури», «Розмаїт-
тя й естетика культурних фено-
менів», «Духовні аспекти форму-
вання особистості ХХІ століття».

Зважаючи на унікальну дату в 
історії нашої культури – 200-річчя 
від Дня народження Тараса Шев-
ченка в 2014 році – було виділе-
но секцію присвячену осмислен-
ню окремих аспектів його твор-
чості «Тарас Шевченко в культу-
рологічному дискурсі сучасності».

У рамках конференції від-
булося засідання круглого столу 
«Україна – Вірменія: на перехрес-
ті культурно-історичних шля-
хів». Основною темою обгово-
рення стала нещодавно презен-
тована книжка «Ладанові дере-
ва» сучасного вірменського пись-
менника, есеїста, учасника воєн-
них подій у Нагірному Караба-
ху Левона Хечояна. На засідання 
були запрошені перекладач кни-
ги Анушаван Месропян – поет, 
відомий популяризатор вірмен-
ської культури в Україні та укра-
їнської у Вірменії – і головний ре-
дактор видавництва «Срібне сло-
во» Ірина Лонкевич.

ІІ Міжнародна курсантсько-
студентська конференція «Куль-
тура як феномен людського духу» 
черговий раз підтвердила: духо-
вні цінності – вічні, неперехідні, 
вони допомагають кожному, хто 
цього прагне, повноцінно іденти-
фікувати себе в сучасному світі.

Кафедра українознавства.
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Галицькі  вогнеборці4
³ До 200-річчя Тараса Шевченка

(Закінчення. Початок на стор. 1)

В урочистостях взяли участь ке-
рівництво Університету, інститутів, 
факультетів, науково-педагогічні 
працівники, курсанти, студенти, 
батьки та друзі випускників. З ві-
тальним словом звернувся ректор, 
доктор педагогічних наук, профе-
сор, генерал-лейтенант служби ци-
вільного захисту Михайло Козяр: 
«Протягом цього року наш навчаль-
ний заклад випустив понад 1000 
фахівців різних категорій та форм 
навчання, а сьогодні ми радіємо за 
наших вихованців, які здобули най-
вищий освітньо-кваліфікаційний рі-
вень магістра, 26 з них – з відзна-
кою». Ректор закликав випускників 
пам’ятати про головне покликан-
ня рятувальників та побажав усім 
завжди залишатися гуманними та 
бути гідними громадянами України.

Від імені магістрів урочис-
ту промову виголосив лейтенант 
служби цивільного захисту Дмитро 
Кобилкін, у якій подякував ректо-

рату, педагогам і на-
ставникам за отри-
мані знання та роз-
винуті прагнення і 
мотивацію постійно 
працювати над со-
бою та вдосконалю-
ватись. «Ми докла-
демо максималь-
них зусиль, щоби 
Альма-матер пиша-
лася нашими здо-
бутками», – додав 
він на завершення.

Багато нинішніх ви-
пускників за роки на-
вчання брали участь в 
олімпіадах, конкурсах, 
н а у к о в о - п р а к т и ч н и х 
конференціях, долуча-
лися до розвитку кур-
сантського та студент-
ського самоврядування. 
Кращі серед них були 
нагороджені цінними 
подарунками та відзна-
чені грамотами за від-
мінні успіхи в навчан-
ні та активну участь у 
науково-дослідній робо-
ті й громадському житті 
Університету.

Після проведення 
усіх ритуалів та акаде-
мічних церемоній на-
стоятель Церкви Покро-
ви Пресвятої Богороди-
ці протоієрей о. Роман 
Великий поблагосло-
вив магістрів та окро-
пив їх свяченою водою. 

Завершились урочистості вико-
нанням студентського гімну «Гау-
деамус».

Продовжуючи славну традицію, 
випускники також поклали квіти до 
Пам’ятника ліквідаторам наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС 
на території Університету і вшану-
вали пам’ять Героїв, які врятували 
світ від найбільшої техногенної ка-
тастрофи людства.

Майор служби цивільного захисту 
Роман Держко

³ Випуск фахівців

³ Святий Миколай

Уже кілька років поспіль Львів-
ський державний університет без-
пеки життєдіяльності проводить 
доброчинну акцію «Дитячі мрії». 

Основна її мета – допомогти по-
требуючим дітям до Дня Святого Чу-
дотворця Миколая відчути справ-
жню радість свята і душевне тепло, а 
також популяризувати давні україн-
ські традиції.

Цьогоріч традиційно курсанти, 
студенти та працівники Університе-
ту долучилися до цієї акції та зібра-
ли благодійні кошти, щоб закупи-
ти святкові подарунки та привітати 
дітей-сиріт, які залишились без бать-
ківської опіки. Головним ініціато-
ром укотре виступила Рада курсант-
ського та студентського самовряду-
вання ЛДУ БЖД.

Університетські благодійни-
ки разом із студентами Львівсько-
го державного училища культури 
та мистецтв завітали в дитячий бу-
динок «Вишенька» в селі Жовтан-
ці Кам’янка-Бузького району Львів-
ської області та в Перший комуналь-
ний дитячий будинок м. Львова. По-

бували вони в будинках-інтернатах 
для дітей із вадами в розвитку в селі 
Буково Старосамбірського району та 
в селищі Верхнє Синьовидне Сколів-
ського району Львівської області.

Курсанти та студенти підготува-
ли для малечі святкові концерти, те-
атралізовані дійства, різноманітні 
ігри, вікторини й конкурси, а також 
подарували всім подарунки із соло-
дощами, іграшками та канцтовара-
ми. Зворушені турботою й опікою, 
діти запрошували наших волонте-

рів частіше приїжджати до них в гос-
ті для приємного спілкування та ці-
кавих зустрічей. Загалом «помічни-
ки» Святого Миколая з Університету 
принесли радість у серця більше 200 
дітей, які ввесь рік з нетерпінням че-
кають цього чудотворного свята та 
з надією вірять у дива, що зможуть 
змінити на краще їхнє майбутнє.

«Після такої зустрічі світлі по-
смішки на обличчях цих діток не 
зможуть нікого залишитися байду-
жими. Я переконаний, що наша чуй-
ність допоможе їм відчути радість 
свята, збереже їхню віру в доброту 
людських сердець», – зазначив кур-
сант 4 курсу Ігор Кордіяка.

За словами голови Ради курсант-
ського та студентського самовряду-
вання ЛДУ БЖД Марії Плахотніко-
вої, із кожним роком усе більше кур-
сантів, студентів та працівників до-
лучається до благочинності, що за-
слуговує на слова вдячності за добрі 
справи.

Рада курсантського та 
студентського самоврядування

³ Спортивні здобутки

Команда української збірної 
з пожежно-прикладного спорту 
отримала урядові нагороди за 
першість на IX Чемпіонаті світу 
з пожежно-рятувального спорту 
«Чинджоу-2013» в Південній Ко-
реї. Урочисте вручення відбуло-
ся 14 листопада 2013 року в по-
жежній частині м. Києва.

Спортсменів привітали Віце-
прем‘єр-міністр України Олександр 
Вілкул і Голова ДСНС України Михай-
ло Болотських. Серед нагородже-
них курсант Львівського державно-

го університету безпеки життєдіяль-
ності, майстер спорту Роман Тхорук, 
який отримав почесну грамоту Кабі-
нету Міністрів України та подяку від 
Прем’єр-міністра України. 

У Чемпіонаті, який відбувся на 
початку жовтня, узяли участь 15 
найсильніших збірних із пожежно-
прикладного спорту з Німеччини, 
Росії, Латвії, Білорусі, Чехії, Туреч-
чини, Монголії та інших країн. За ре-
зультатами змагань збірна України 
посіла перше місце, збірна Білору-
сі – друге, збірна Чехії – третє. 

³ Свято мужніх і відважних

³ Спорт

7 листопада 2013 
року у Львівському дер-
жавному університеті 
відбувся творчий вечір, 
приурочений 200-річчю 
від дня народження Та-
раса Григоровича Шев-
ченка. 

До Університету за-
вітав кобзар-лірник із 
Чернігова, лауреат Наці-
ональної премії імені Та-
раса Шевченка, народ-
ний артист України Ва-
силь Нечепа, який по-
дарував курсантам неза-
бутній концерт. Сила й 
глибина Шевченківсько-
го слова лунали в кожній 

музичній композиції, що 
виконувалася на кобзі.

«Дев’ятого березня 
у Чернігові на Валу, біля 
засніженого Тараса, я 
співав «Отче наш, Тара-
се» і сказав, що прийду 
до Батька з подарунком 
– дам 200 концертів», – 
сказав артист.

Уже кілька десят-
ків років Василь Нече-
па пропагує українську 
пісню, думу. Його голос 
звучить на всіх конти-
нентах. Нечепу радо зу-
стрічали в Канаді, США 
та Австралії. Його спів 
й гра полонили навіть 

серця тамільського на-
селення Індії. Словом, 
піснею, великою пра-
цею задля відроджен-
ня кобзарства та лірни-
цтва, наш сучасник Ва-
силь Нечепа презентує 
українську націю усьо-
му світові.

Відділ виховної роботи 
та соціального захисту

6 грудня 2013 року в 
культурно-просвітницькому цен-
трі Університету відбувся свят-
ковий концерт до Дня Збройних 
Сил України. 

Зі святом усіх чоловіків, які ма-
ють чи мали раніше честь носити по-
гони й військову форму, від усього 
серця привітав жіночий колектив ін-
ституту цивільного захисту ЛДУ БЖД 
під керівництвом старшого лейте-
нанта служби цивільного захисту Ві-
кторії Боднарчук.

Цей мистецький дарунок при-
ємно вразив глядачів професіона-
лізмом постановки й виконавською 
майстерністю. Лунали теплі сло-
ва вітань, інструментальні компо-
зиції, пісні – драматичні, жартівли-
ві й, звісно, про кохання. Основним 
лейтмотивом свята став вислів «Чо-
ловік – усім званням звання!», що 
об’єднує мужніх, сильних та відваж-
них чоловіків, завжди готових захи-
щати свою Батьківщину. 

На завершення концерту керівни-
цтво Університету, інститутів, факуль-
тетів, науково-педагогічні працівни-
ки, курсанти й студенти бурхливими 
оплесками вітали організаторів свята. 

Проректор по роботі з персо-
налом полковник служби цивільно-
го захисту Юрій Павлюк висловив 
учасницям концерту найщиріші сло-
ва вдячності, а офіцери і курсанти 
подарували їм квіти та солодощі.

Інститут цивільного захисту

Курсант Дмитро Воробей  
срібний призер Чемпіонату світу  

з гирьового спорту
Протягом 20-24 листопада 2013 

року в м. Тюмень (Російська Федера-
ція) відбувся Чемпіонат світу з гирьо-
вого спорту. 

Збірна України в загальнокоманд-
ному заліку посіла другу сходинку на 
п’єдесталі змагань. У складі нашої ко-
манди успішно виступив магістр дру-
гого року навчання інституту пожеж-
ної та техногенної безпеки ЛДУ БЖД 
Дмитро Воробей, який здобув у осо-
бистому заліку почесне II місце серед 
дорослих у ваговій категорії до 73 кг. 
Це вже друга срібна медаль Дмитра, а 
першу свою нагороду він виборов на-
весні цього року в м. Ташкент (Респу-
бліка Узбекистан).

Основною перешкодою, яка зава-
дила українським спортсменам пока-
зати найкращий результат, стала різ-
ниця в часі між Києвом і Тюменню, 
що становить чотири години. Після 
далекої та виснажливої дороги нашим 
гирьовикам за короткий час не вдало-
ся адаптувався до нових умов і це було 
відчутно в ході змагань.

Курсант Сергій Карпа став 
чемпіоном світу з бодібілдингу

Курсант Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності 
Сергій Карпа досягнув найвищих схо-
динок п’єдесталу спочатку на Світовій 
першості з бодібілдингу в Італії, а зго-
дом на Чемпіонаті України. 

На турнірі в Римі наш атлет ви-
боров золото в парі та срібну медаль 

в особистому заліку, а 
у Хмельницькому він 
став найкращим серед 
усіх учасників змагань.

«До цього резуль-
тату я йшов дуже дов-
го, тому розрахову-
вав тільки на перемо-
гу. Складова мого успі-
ху – це титанічна пра-
ця та сила волі», - гово-
рить Сергій.

Спортивний  
оглядач

Інавгурація магістрів Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності

Університет провів благодійну акцію «Дитячі мрії»

Чемпіон світу з ППС Роман Тхорук отримав урядові нагороди

В Університет завітав 
відомий кобзар-лірник 

Василь Нечепа

Святковий концерт  
до Дня Збройних Сил України
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