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 29-і роковини Чорнобильської катастрофи

«Чорнобильська катастрофа – це біль і трагедія, це –
героїзм і самопожертва людей, які зупинили некерований атом. 
Важливо не забувати їх: живих і тих, хто відійшов, адже вони 
прийняли на себе найжорстокіший удар ядерної стихії, яка від-
ступила перед їхньою мужністю. Низький їм уклін», – сказав 
під час заходів ректор Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності Михайло Козяр.

Крім цього, ветерани-учасники ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС провели зустрічі з курсантами на-
вчального закладу, під час яких поділилися з молоддю спога-
дами про події трагічного 1986 року та завдання, які вони ви-
конували в зоні відчуження.

Серед багатьох тисяч учасників ліквідації аварії на Чорно-
бильській АЕС є нинішні працівники Університету – началь-
ник Інституту післядипломної освіти В’ячеслав Кошеленко та 
завідувач науково-дослідною лабораторією Віталій Петров-
ський, а також ветерани навчального закладу: Анатолій Анто-
нюк, Олександр Гаврилко, Ігор Іванейко, В’ячеслав Кісіль, Ар-
тур Лебідь, Михайло Судніцин, Андрій Харчук, Орест Юренц і 
покійні Іван Біленко та Богдан Грицай. Саме завдяки мужності 

У Львівському державному університеті безпеки життє-
діяльності відбулися заходи до 29-х роковин Чорнобильської 
катастрофи. Реткорат навчального закладу разом із вете-
ранами, курсантами і студентами та науково-педагогічними 
працівниками вшанували учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, 
які у 1986 році приборкували ядерну стихію та без вагань 
виконали свій професійний обов’язок. Участь у заходах взяв 
також міський голова Львова Андрій Садовий, представники 
влади Львівщини. 

26 квітня університетські заходи із вшанування учасників 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС розпочалися у Церк-
ві Покрови Пресвятої Богородиці, яка розташована на тери-
торії навчального закладу. Присутніх на літургії об’єднала 
спільна молитва за померлих і живих Героїв Чорнобиля. 
Потім Андрій Садовий, Михайло Козяр, ліквідатори аварії 
на ЧАЕС, курсанти та студенти поклали квіти до пам’ятника 
«Героям-ліквідаторам аварії на ЧАЕС», який зведений на те-
риторії Університету в 2011 році аби вшанувати усіх, хто ці-
ною власного життя та здоров’я вберегли мільйони людей.

та самопожертві таких людей вдалося приборкати «мирний 
атом» на Чорнобильській АЕС.

Складне завдання у Чорнобилі в 1986 році виконували 
курсанти-добровольці навчального закладу під керівни-
цтвом колишнього викладача, полковника у відставці Ми-
хайла Судніцина. Про небезпечність проведених робіт гово-
рить такий факт – троє з дев’яти відійшли у вічність, решта 
є інвалідами за станом здоров’я. Вони, зокрема, здійснювали 
дезактиваційні роботи технологічних майданчиків вентиля-
ційної труби 3 і 4-го енергоблоків ЧАЕС та скидали уламки 
радіоактивних графітових стержнів в гирло зруйнованого 
реактора.

Сьогодні в Університеті навчається чимало курсантів і 
студентів, батьки та рідні яких брали безпосередню участь 
у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Тож, 
без сумніву, спадкоємність поколінь триває. Майбутні ряту-
вальники також обрали благородне покликання – захищати 
людські життя, боронити їх від пожеж, катастроф та надзви-
чайних ситуацій.

У Вільнюсі завершилось засідання Генераль-
ної Асамблеї Європейської асоціації навчаль-
них закладів, які працюють в галузі безпеки 
(EFSCA). Україну на саміті представляли про-
ректор з науково-дослідної роботи та учений 
секретар Львівського державного університе-
ту безпеки життєдіяльності ДСНС України 
Тарас Рак та Андрій Кузик.

В рамках саміту відбулася конференція 
присвячена актуальним питанням глобальної 
безпеки. Учений секретар навчального закла-
ду ДСНС України, професор Андрій Кузик ви-
ступив із доповіддю «Пожежна безпека лісів 
у Західній Україні. Доповідь отримала багато 
схвальних відгуків від європейських колег, а 
також пропозицій до співпраці в цій галузі. 

Президент Aсоціації EFSCA Вім Бекмен на 
відкритті конференції висловив щирі співчут-
тя з приводу ситуації в Україні, через що не 
вдалося провести конференцію і Асамблею у 
2014 році на базі Львівського державного уні-
верситету безпеки життєдіяльності. 

«Україна обрала європейський шлях роз-
витку, ми вітаємо та підтримуємо цей вибір. 
Ваш навчальний заклад зробив багато для 
налагодження міжнародної співпраці ряту-
вальних служб України та ЄС. Організація та 
проведення Генеральної Асамблеї EFSCA має 
важливе значення для створення та вдоскона-
лення міжнародних механізмів із запобігання 
та реагування на надзвичайні ситуації. Від сво-

На підсумковому засіданні Саміту пред-
ставникам навчального закладу ДСНС Украї-
ни вручили «Срібну медаль» за вагомий внесок у 
розвиток міжнародних механізмів забезпечення 
безпеки людей, інтеграцію Української системи 
цивільного захисту у Європейську та значну ро-
боту щодо розвитку та розширення діяльності 
Європейської Асоціації навчальних закладів, які 
працюють в галузі безпеки людини EFSCA.

На Саміті визначені основні напрямки діяль-
ності EFSCA, а також домовлено про залучення 
фахівців та науковців із Євросоюзу для прове-
дення занять для курсантів та студентів Львів-
ського державного університету безпеки життє-
діяльності.

го імені та від імені усіх членів Асоціації ви-
словлюю слова підтримки Україні у складній 
ситуації. Хочу подякувати Львівському уні-
верситету за активну участь у роботі Асоціації 
та пророблену роботу з організації та прове-
дення засідань Президії Асоціації у 2014», - за-
значи Вім Бекмен. 

Проректор Львівського державного уні-
верситету безпеки життєдіяльності Тарас Рак 
розповів, що за результатами роботи конфе-
ренції сформовані робочі групи, які будуть 
сприяти розвитку тісної співпраці між єв-
ропейськими вузами в напрямках розробки 
уніфікованих освітніх програм підготовки фа-
хівців для пожежно-рятувальних служб, без-
посередньо підготовки фахівців, а також іно-
ваційної діяльності, досліджень та розвитку в 
галузі пожежної безпеки і цивільного захисту.

«Ми відчуваємо підтримку керівництва 
ДСНС України, яке оголосило курс на модер-
нізацію та оновлення пожежно-рятувальної 
служби, обрало Європейську модель розвитку 
галузевої системи освіти, в основі якої лежить 

випереджувальність та інновації. Ми дотри-
муємося принципу, що навчальний заклад по-
винен бути своєрідним науковим навчально-
виховним центром інноваційної системи та 
формування інтелектуального капіталу на-
ції», – прокоментував підсумки Генеральної 
Асамблеї EFSCA ректор Львівського держав-
ного університету безпеки життєдіяльності 
Михайло Козяр.

Львівський навчальний заклад ДСНС Укра-
їни входить до складу Асоціації навчально-
наукових установ ЄС, які працюють в галузі 
безпеки людини з 2009 року. За цей час вда-
лося реалізувати багато масштабних міжна-
родних проектів, які допомогли українським 
рятувальникам здобути не лише безцінний 
досвід, але й не менш коштовне та необхідне 
сучасне пожежно-рятувальне обладнання.

Нагадаємо, що Львівський державний уні-
верситет безпеки життєдіяльності визнаний 
Лідером національної освіти в галузі безпеки 
людини та кращим з міжнародного співробіт-
ництва у сфері освіти і науки.

 Саміт EFSCA у Вільнюсі
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На базі Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності відбувся один з етапів 
плануючої конференція щодо спільного міжнародно-
го навчання Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій та Євроатлантичного координацій-
ного центру з реагування на надзвичайні ситуації 
цивільного характеру з ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій UKRAINE-2015.

 Міжнародний проект
Îáãîâîðåíî åòàïè ðåàë³çàö³¿ ìàñøòàáíîãî ì³æíàðîäíîãî
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16 квітня на базі Львівського державного уні-
верситету безпеки життєдіяльності відбувся між-
народний семінар у рамках реалізації масштабного 
проекту «Безпечна водa – вдосконалення діяльності 
місцевих органів влади та аварійних служб у від-
повідь на ризики, пов’язані з водними ресурсами у 
Львівській області».

Проект реалізується Львівським державним 
університетом безпеки життєдіяльності та Вар-
шавською Головною школою державної пожежної 
служби в рамках програми «Polska pomoc» та фінан-
сується Міністерством закордонних справ Польщі.

Участь у семінарі взяли представники Львів-
ського державного університету безпеки життє-
діяльності, Головної школи державної пожежної 
служби Польщі, Львівської обласної адміністрації 
та міської Ради та ГУ ДСНС у Львівській області.

Проректор університету Тарас Рак привітав 
учасників семінару та висловив переконання, що 
реалізація проекту стане корисною для посилен-
ня безпеки на водних об’єктах України та Польщі. 
«Ми реалізували вже багато спільних проектів, 
пов’язаних із безпекою людей. Це дозволило навчи-
тися діяти спільно в різноманітних надзвичайних 

ситуаціях транскордонного характеру. До співпра-
ці вдалося залучити наших колег із територіальних 
підрозділів та навчальних закладів ДСНС України. 
Завдяки цьому проекту було отримано значну кіль-
кість найсучаснішого пожежно-рятувального одягу 
та спорядження, яке використовують у навчально-
му процесі та під час ліквідації надзвичайних ситуа-
цій», – розповів проректор. 

Зокрема, у рамках реалізації цього проекту 
Львівський державний університет безпеки життє-
діяльності отримає спеціальне сучасне споряджен-
ня для проведення рятувальних операцій на воді.

Ó Ëüâîâ³ â³äáóëàñÿ ïëàíóþ÷à êîíôåðåíö³ÿ ùîäî ñï³ëüíîãî
ì³æíàðîäíîãî íàâ÷àííÿ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè òà ÍÀÒÎ ³ç çàïîá³ãàííÿ òà

ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é UKRAINE-2015
«Ми дякуємо представниками України за за-

прошення для участі у навчаннях. Це вже втретє 
ми співпрацюємо з українськими колегами і щас-
ливі зараз сюди повернутися», – зазначив Гюнтер 
Бретшнайдер. – «Деякі країни-учасниці вже заде-
кларували участь своїх команд у тренуваннях, а на 
підтвердження решти учасників ми сподіваємося 
якнайшвидше. Ці команди працюватимуть спільно 
з українськими рятувальниками,  незважаючи на 
різницю у мові та стандартах підготовки». 

У другій половині дня відбулося засідання ро-
бочих груп: головної робочої групи, підгрупи USAR, 
підгруп із питань медицини, із радіаційного, хіміч-
ного та біологічного захисту, підгрупи Координа-
ційного центру з проведення операцій на місцях, із 
питань ЗМІ та з питань техніки безпеки.

Захід відбувся у форматі пленарної сесії. Під час 
засідання учасники обговорили основний сцена-
рій, розклад навчань, презентували інструкції щодо 
проведення тренувань та обговорили часові показ-
ники прибуття команд для участі.

Конференція та самі міжнародні навчання про-
водяться в рамках виконання Річної національної 
програми співробітництва Україна – НАТО на 
2015 рік, з метою подальшого поглиблення спів-
робітництва між Державною службою України з 
надзвичайних ситуацій та Північноатлантичним 
альянсом у сфері цивільного захисту населення, від-
працювання порядку взаємодії під час запобігання 
та реагування на надзвичайні ситуації природного 
і техногенного характеру. Учасники навчань: ряту-
вальники Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій, представники країн-членів НАТО та 
партнерів, фахівці Міністерства охорони здоров’я, 
представники місцевих органів влади Львівської 
області.

У ході конференції відбувся брифінг із пред-
ставниками ЗМІ Директора Департаменту реагу-
вання на надзвичайні ситуації Григорія Марченка 
та керівника Євроатлантичного координаційного 
центру з реагування на надзвичайні ситуації Гюн-
тера Бретшнайдера.

Представник Львівського державного універси-
тету безпеки життєдіяльності Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, автор та ви-
конавець Антон Крук взяв участь у мистецькому 
заході, присвяченому подіям на Донбасі. Актори те-
атру «Просценіум» підготували виставу на основі 
реальних розповідей учасників АТО, під час якої зву-
чала поезія акторів театру та учасників військо-
вих дій на Сході України.

Зокрема, Антон Крук виконав декілька власних 
пісень, присвячених подіям «Революції гідності» та 
учасникам антитерористичної операції. Було пред-
ставлено й нову музичну роботу «Не стріляй». 

Курсанти та студенти, працівники Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності 
постійно долучаються до заходів, спрямованих на 
допомогу військовим. На прикладах героїзму та 

 Мистецький захід АТО
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Проректор Львівського державного універси-
тету безпеки життєдіяльності Роман Ратуш-
ний, який відповідає за міжнародну співпрацю, взяв 
участь у робочій зустрічі з Генеральним Консулом 
Республіки Польща в Україні Ярославом Дроздом. 
До участі в обговоренні на тему «Перспективи 
міжнародної співпраці навчальних закладів Польщі 
та України» були запрошені представники провід-
них навчальних закладів Західної України.  Під час 
зустрічі учасники обговорили напрями польсько-
української співпраці, методи її удосконалення, а 
також перспективи співробітництва з вищими 
навчальними закладами та організаціями Польщі.

 Зустріч із Генеральним Консулом

з більшістю країн Західної і Східної Європи, осо-
бливо з Польщею. Нам вдалося реалізувати багато 
масштабних міжнародних проектів, здобути без-
цінний досвід боротьби з надзвичайними ситуаці-
ями, підготовки фахівців у галузі безпеки людини, 
а головне – отримати сучасне пожежно-рятувальне 
обладнання, яке вкрай необхідне підрозділам ДСНС 
України», – зазначив Роман Ратушний.

«Ми мали можливість поділитися досвідом 
міжнародної співпраці з колегами і напрацюва-
ти перспективи її розвитку у подальшому. Щодо 
Львівського державного університету безпеки жит-
тєдіяльності, то географія нашої співпраці на між-
народній арені досить широка. Ми співпрацюємо 

Протягом місяця відбувалися спільні навчально-
освітні практичні обміни між Львівським держав-
ним університетом безпеки життєдіяльності та 
Краківською школою аспірантів Державної пожеж-
ної охорони Польщі. Обмін досвідом відбувається 
на основі багаторічної співпраці між навчальними 
закладами України та Польщі. Перша група курсан-
тів з України вже прибула до Кракова, а Польські 
кадети стажуються у Львові.

Польські кадети та Українські курсанти проходять
стажування у Львові та Кракові

«Польща – перша європейська країна, з якою 
навчальний заклад налагодив тісну співпрацю. По-
ляки стали надійними партнерами та друзями, а 
наша співпраця дає позитивні результати у підго-
товці фахівців в галузі безпеки людини. Сьогодні, 
у складний для країни час ми також відчуваємо 
підтримку наших Польських побратимів. Така 
співпраця дає можливість переймати досвід на-
ших європейських колег, вчитися  спільним діям 
під час ліквідації масштабних надзвичайних ситу-
ацій, розробляти концепції з питань забезпечення 
безпеки, використовувати наукові напрацювання 
і, зрештою, досвід підготовки фахівців», зазначив 
речник Львівського державного університету без-
пеки життєдіяльності Антон Крук.

Програма стажування передбачала участь у на-
вчаннях із рятування людей унаслідок дорожньо-
транспортних пригод, рятування людей з-під за-

валів, на висотах та у гірській місцевості, гасіння 
пожеж у житлових будинках, відпрацювання різ-
номанітних рятувальних операцій. Польські каде-
ти у складі чергової варти навчальної пожежно-
рятувальної частини Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності виїжджали 
на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, що Львівський державний універ-
ситет безпеки життєдіяльності визнаний у Європі 
та входить до складу Асоціації навчальних закладів 
ЄС, які працюють в галузі безпеки людини. За остан-
ні роки вдалося реалізувати низку масштабних між-
народних проектів, які передбачають інтеграцію 
української системи цивільного захисту у загаль-
ноєвропейський механізм гарантування безпеки 
людини, адаптацію українських фахівців до роботи 
з міжнародними системами безпеки, вироблення 
спільних методів та підходів до ліквідації різних 
надзвичайних ситуацій, особливо транскордонних. 
До проектів були також залучені колеги з інших 
навчальних закладів ДСНС. Така співпраця допо-
могла здобути не лише безцінний досвід, але й не 
менш коштовне, сучасне пожежно-рятувальне спо-
рядження для підготовки професіоналів пожежно-
рятувальної справи.

патріотизму українських військовослужбовців ви-
ховують майбутніх рятувальників. Сьогодні в зоні 
бойових дій також тисячі рятувальників виконують 
завдання, допомагаючи людям якнайшвидше по-
вернутись до своїх домівок.

Під час діалогу із журналістами Григорій Мар-
ченко зазначив: «У процесі обговорень  ми запла-
нували проведення спільних навчань, де українські 
рятувальники пліч-о-пліч із своїми іноземними 
колегами ліквідовуватимуть надзвичайну ситуацію 
в реальних умовах. Я дуже задоволений роботою 
конференції. Підготовка до навчань є досить склад-
ним та трудомістким процесом, але тут зібралася 
фахова команда однодумців – тому я впевнений, 
що в нас усе вийде».

Він також додав, що до участі у навчаннях пла-
нується  залучити близько 600 рятувальників та 200 
одиниць техніки із 30 країн.

Під час зустрічі було відзначено, що Львівський 
державний університет безпеки життєдіяльності 
зробив значний внесок у розвиток українсько-
польської співпраці та європейського вектора 
зовнішньої політики України. Саме тому був ви-
знаний кращим ВНЗ України з міжнародної діяль-
ності. Також до цієї роботи вдалося залучити колег 
з інших навчальних закладів та структурних підроз-
ділів ДСНС України.

З 21 до 24 квітня 2015 р. у Національному уні-
верситеті водного господарства України (м. Рівне) 
проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської олім-
піади з безпеки життєдіяльності, в якому серед 106 
учасників з 47 ВНЗ взяли участь курсанти Львів-
ського державного університету безпеки життєді-
яльності: Наталія Корнійчук (ОП-51м), Олександр 
Пінкевич (ПБ-46) та Юрій Романюк (ПБ-24). Керів-
ник групи учасників Університету, доцент кафедри 
промислової безпеки та охорони праці О.В. Ста-
ніславчук, працювала у складі журі Всеукраїнської 
олімпіади.

Олімпіада складалася з двох етапів: теоретично-
го (тестові завдання, задачі та кросворд) і практич-
ного (надання першої медичної допомоги).

Науково-педагогічний склад кафедри безпеки 
життєдіяльності та охорони праці, яка організову-
вала проведення Олімпіади, створив сприятливі 
умови для роботи і відпочинку учасників та викла-
дачів. Було організовано цікаві екскурсії по місту та 
на Хмельницьку АЕС. 

У підсумку Наталія Корнійчук посіла IV міс-
це, Олександр Пінкевич відзначений грамотою 

Навчально-методичного центру цивільного захис-
ту та безпеки життєдіяльності Рівненської області 
за оригінальність вирішення практичних завдань. 
Усі учасники нагороджені грамотами за активну 
участь в олімпіаді, а керівник групи – за високий 
рівень підготовки курсантів питань з безпеки жит-
тєдіяльності.

Êóðñàíòè òà ñòóäåíòè âçÿëè ó÷àñòü â îë³ìï³àä³ ç áåçïåêè æèòòòºä³ÿëüíîñò³
 Студентська олімпіада
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 Спільні навчання

Ухвалено план реалізації
положень закону України “Про вищу освіту” в Університеті

 Вчена рада

7 травня відбулося чергове засідання Вченої 
ради Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності під головуванням ректора Ми-
хайла Козяра.

На засіданні розглянули низку важливих пи-
тань, які стосуються життєдіяльності навчального 
закладу. Зокрема, схвалено План реалізації поло-
жень закону України “Про вищу освіту” в Універси-
теті відповідно до якого формуватимуть навчальне 
навантаження в 2015/16 навчальному році. 

Для виконання Плану реалізації положень за-
кону України “Про вищу освіту” у Львівському 
державному університеті безпеки життєдіяльності 
затверджено такі документи:

- положення про Раду інвесторів Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності;

- положення про Раду курсантського та сту-
дентського самоврядування Львівського державно-
го університету безпеки життєдіяльності;

- положення про Вчену раду Львівського дер-
жавного університету безпеки життєдіяльності.

Встановлено максимальне навчальне наванта-
ження для науково-педагогічних працівників об-
сягом 600 годин на навчальний рік.

Також на засіданні було заслухано доповідь про 
підготовку науково-педагогічних кадрів, затвер-
дження тем та керівників дисертацій. Вирішено, 
активно залучати до діяльності в наукових това-
риствах кафедр курсантів та студентів, схильних 
до наукової роботи, з метою формування резерву 
кандидатів на навчання в ад’юнктурі Університе-
ту. Для підвищення якості дисертацій та контролю 
за їх виконанням систематично (не рідше одного 
разу на семестр) вирішено заслуховувати ад’юнктів 
на засіданнях наукових семінарів інститутів. Щоб 
ефективно розподіляти науково-педагогічні кадри 
між кафедрами Університету, ухвалено щорічно по-
давати потребу в державному замовлені ад’юнктів 
(докторантів) від кафедр за науковими спеціаль-
ностями до відділу докторантури та ад’юнктури 
університету.

На засіданні також розглянуто питання щодо 
присвоєння вчених звань.

У гуртожитку Львівської комерційної академії 
проведено навчання з ліквідації пожежі та евакуації 
мешканців.  Так курсанти Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності вдоскона-
лили практичні навички організації гасіння пожеж 
у житловому секторі, евакуації людей, надання ме-
дичної і психологічної допомоги.

У навчаннях також брали участь кадети Кра-
ківської школи аспірантів Державної пожежної 
служби Польщі, які проходять стажування на базі 
Львівського державного університету безпеки жит-
тєдіяльності.

Під час навчань проводили рятування людей з 
шостого та четвертого поверхів дев’яти поверхового 
будинку за допомогою висувної драбини, рятуваль-
них мотузок, а також спеціальної рятувальної по-
душки «Куб життя».

Також відпрацьовано дії ланки ГДЗС у за-
димлених приміщеннях та взаємодію підрозділів 
пожежно-рятувальної служби з адміністрацією гур-
тожитку під час евакуації людей. Зокрема, медична 
служба разом із психологами університету відпра-
цювала дії з потерпілими, які зазнали психологіч-
ного стресу й різноманітних травм.

20 квітня у Церкву Покрови Пресвятої Богоро-
диці, розташовану на території Львівського дер-
жавного університету безпеки життєдіяльності, 
привезли ікону священномученика Кипріяна і муче-
ниці Юстини з частинкою мощей священномучени-
ка.

мувати все, чого забажає, хлопець був ображений 
відмовою красуні вийти за нього. Ні вмовляння, ні 
освідчення, ні погрози не могли змусити Юстину, 
яка народилась у родині поган, але прийняла хрис-
тиянство і навернула до нього своїх батьків, вийти 
заміж за багача. Тоді хлопець звернувся до прослав-
леного чарівника Кипріяна, щоб той змусив дівчину 
порушити обіцянку залишатись нареченою Христа. 
Проте які б заклинання і ритуали не творив чарів-
ник, вони обертались на шкоду самому Кипріянові. 
Бо серце відданої Ісусу Юстини захищав потужний 
щит віри. Тоді чаклун зрозумів, що є сила, більша за 
могутність, даровану дияволом. Це послужило по-
штовхом до навернення Кипріяна в християнську 
віру.Після розмов з Юстиною Кипріян зрікся своїх 
чар, а знання темного світу почав застосовувати для 
боротьби з ним. Люди, які раніше часто просили до-
помоги чарівника, були обурені його наверненням 
і поскаржились князю тих земель Євтоломію. Той 
звелів схопити праведників і довго катував їх, щоб 
вони зреклися Сина Божого. Але віра їхня була не-
похитна. Кипріяну і Юстині відрубали голови. Під 
час страти один із присутніх на ім’я Теокист був 
настільки вражений силою віри та сміливістю му-
чеників, що сам прийняв християнство і відразу ж 
втратив свою голову.

До цих святих Кипріяна і Юстини моляться  під 
час обрядів екзорцизму та для захисту душі й тіла 
від згубного впливу злих чарів і демонічних спо-
кус.

 Святиня

Святиню зустріли настоятель церкви о. Роман 
Великий, ректор Університету Михайло Козяр, 
науково-педагогічний персонал, курсанти та сту-
денти. Після встановлення в Церкві відбувся ака-
фіст перед іконою.

Згідно з Життям Святих, Кипріян, який жив 
в Антіохії в ІІІ столітті, з семирічного віку вивчав 
магію й демонічні ритуали та був служителем по-
ганських богів Аполлона й Артеміди. Його вважали 
наймогутнішим волхвом і чародійником усіх часів. 
Одного разу до мага звернувся багатий юнак Аглаїд 
із проханням приворожити дівчину. Звиклий отри-

У рамках масштабної інформаційно-роз’яс-
нювальної роботи, яку проводять фахівці Львів-
ського державного університету безпеки життєді-
яльності, проведено спеціальні заняття з учнями 
шкіл та вихованцями дошкільних навчальних за-
кладів. Загалом протягом місяця університет від-
відало близько 200 дітей. 

У рамках заходів дітям роз’яснили правила по-
ведінки в умовах пожежі та безпечної евакуації, 
заходами щодо запобігання отруєння чадним га-
зом тощо. Зокрема, фахівці навчальної пожежно-
рятувальної частини університету ознайомили 
дітей з професією пожежника-рятувальника та по-
казали підрозділ. 

Для закріплення отриманих знань щодо без-
печної евакуації з приміщень під час пожежі для 
дітей організовано естафету на базі психолого-
тренувального полігону. Основним завданням 
еста фе ти було відпрацювання навиків якомога 
швидшого пошуку безпечного виходу з лабіринту 

Âèõîâóâàòè êóëüòóðó áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè ïîòð³áíî ç äèòÿ÷îãî â³êó
 Спеціальні заняття

в умовах надзвичайної ситуації. Підсумком прове-
дених навчань є сформовані знання та навички у 
дітей щодо безпечної поведінки в умовах кризових 
ситуацій. 

Такі заходи проводять регулярно, вони допома-
гають звести до мінімуму загибель та травмування 
рятувальників і цивільних людей під час реальної 
надзвичайної ситуації та психологічно адаптувати 
їх до дій в екстремальних умовах. 

29 квітня у Львівському державному універси-
теті безпеки життєдіяльності Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій відбулася V Все-
українська науково-практична конференція кур-
сантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів «Про-
блеми та перспективи розвитку охорони праці». 
Конференцію організувала кафедра промислової без-
пеки та охорони праці.

З привітальним словом до учасників конферен-
ції звернулися проректор із роботи з персоналом, 
полковник служби цивільного захисту Юрій Пав-
люк, а також професор Вищої школи управління 
охорони праці в Катовіцах Анджей Місьолек.

М.Г. Біловус; декан факультету права та соціаль-
ного управління Донецького державного універ-
ситету управління, м. Маріуполь, президент Малої 
молодіжної академії екології, к.держ.-упр.н., доцент 
Д.Л. Тарасенко. 

З доповідями на секційних засіданнях висту-
пили представники Івано-Франківського націо-
нального технічного університету нафти і газу, На-
ціонального лісотехнічного університету України, 
Національного університету цивільного захисту 
України (м. Харків), Національного університету 
«Львівська політехніка», Львівського національ-
ного університету ім. Івана Франка та нашого Уні-
верситету. Всього було представлено 36 доповідей, 
тематика яких стосувалася різних аспектів про-
блематики охорони праці, психології праці, техні-
ки безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці. 
Під час секційних виступів активно обговорювали 
окремі питання доповідей, було поставлено багато 
запитань, на які молоді вчені давали ґрунтовні від-
повіді, що засвідчило високий ступінь підготовки 
учасників.

19 травня в Університеті відбулася читацька 
конференція, присвячена пастирському послан-
ню нашого духовного провідника Митрополита 
Андрея Шептицького «Як будувати Рідну Хату». 
«Духовним Велетнем Святоюрської Гори» назива-
ли  й називають Митрополита за його неоцінен-
ний внесок у розбудову нашої свідомості, яка фор-
мувала справжніх українців багато десятиліть. 
Як виявилося, думки, ідеї Митрополита Андрея не 
тільки не втратили актуальності, а просто жит-
тєво необхідні зараз – у час, коли ворог топче нашу 
рідну землю і ввійшов до нашої Хати. Саме тому 
було організовано цю конференцію, перед якою за-
цікавлені студенти й курсанти прочитали працю 
Митрополита, подумали над нею,  а потім висло-
вили свої думки з приводу таких проблем: «Образ-
метафора «Рідна Хата» в трактуванні Митропо-
лита», «Значення родини для творення Держави», 
«Християнські принципи життя і їх значення. Ви-

ховні сили Церкви», «Рідна мова в творенні Держа-
ви», «Влада і народ», «Роль спільнот і товариств у 
житті народу», «Поняття «український моноліт» 
у посланні», «Ідея «Єдина церква – єдина Держава» у 
трактуванні Митрополита», «Актуальність по-
слання Митрополита».

Науковці сформували для Кабінету Міністрів України пропозиції шодо
реорганізації державних служб, які працюють у галузі безпеки та охорони праці

 Охорона праці

 Духовний провідник

Зі вступним словом виступили настоятель 
церкви Покрови Пресвятої Богородиці на тери-
торії нашого Університету кандидат богослов’я 
протоієрей Роман Великий і завідувач кафедри 
українознавства Марта Лабач, яка організувала цю 
конференцію. Своїми думками поділилися студен-
ти й курсанти: Владислав Багнюк (ЦЗ-11), Олек-
сандр Волдєєв (ЦЗ-21), Анастасія Лугина, Анастасія 
Шерстобітова, Марта Ящук, Оксана Дудок (АП-11), 
Людмила Ярошинська (СР-11), Марта Маковецька 
(ПС-12), Христина Лелик (ПС-12),  Богдан Олійник 
(ЦЗ-21) та ін.

Учасники також переглянули цікавий фільм 
про Митрополита, у якому постала історія людини, 
котра з раннього віку плекала в собі бажання слу-
жити Господові й своєму народові.

Про основні напрями роботи з огляду на су-
часний стан країни та зміни у законодавчій базі 
на пленарному засіданні розповіли постійні учас-
ники таких конференцій у нашому Університеті: 
начальник відділу організації державного нагляду 
та управління охороною праці територіального 
управління Держгірпромнагляду у Львівській об-
ласті Р. М. Синиця; заступник директора ДП За-
хідного експертно-технічного центру Держгірп-
ромнагляду України Я.Я. Кімак; начальник відділу 
охорони праці, використання трудових ресурсів та 
зайнятості населення Департаменту соціального 
захисту населення Львівської облдержадміністра-
ції С.В. Кравченко; головний технічний інспектор 
праці Об’єднання профспілок Львівщини Б.В. Ви-
нницький; заступник начальника Управління ви-
конавчої дирекції Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків України у Львівській області 

У резолюції зазначено значимість проведення 
конференції надалі з подальшим розширенням до 
статусу міжнародної. Також складено звернення 
учасників конференції до Кабінету Міністрів Украї-
ни щодо реорганізації державних служб, які працю-
ють у галузі безпеки та гігієни праці України.
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 Пісенний фестиваль

 Спорт

 День пам’яті та примирення

Представник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Антон Крук здо-
був перемогу у номінації «автор-виконавець», а вокально-інструментальний ансамбль навчального 
закладу отримав диплом за ІІ місце серед численних учасників фестивалю.

Серед 150 артистів, які прибули на фестиваль, Львівський держав-
ний університет безпеки життєдіяльності представляли начальник сек-
тору зв’язків з громадськістю та ЗМІ Антон Крук, старший інспектор 
відділу виховної роботи та соціального захисту Богдан Сахаров, курсан-
ти та студенти Маргарита Гречка, Ілона Шевченко, Наталія Корнійчук, 
Іван Пінчук, Віталій Поважний, Руслан Думанчук,  Ростислав Бохін-
ський, Наталя Головко, Олександра Караван, Маргарита Лукаш. 

16 травня у Ві-
нниці відбувся гала-
концерт переможців 
V Всеукраїнського 
фестивалю героїко-
патріотичної пісні. 
За словами органі-
заторів, основною 
метою фестивалю, є 
сприяння духовно-

му, естетичному та культурному розвитку особо-
вого складу Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій.

На завершення учасники та переможці Всеукраїнського фестивалю отримали грамоти від органі-
заторів заходу, аплодисменти й подяку від глядачів. А ще – цінні подарунки та нескінченну кількість 
позитивних емоцій від почутого та побаченого. 22 травня на урочисте закриття XXVIII 

Міжнародних змагань з пожежно-прикладного 
спорту прибули численні високоповажні гості 
та вболівальники. Учасники змагань вишикува-
лися перед трибуною для урочистого закриття. 
Головний секретарь змагань  - Зіновій Каратенко 
урочисто оголосив результати змагань.

За підсумками двох днів боротьби загаль-
нокомандну перемогу здобула  збірна команда 
України, друге місце завоювала команда Одесь-
кої області. Збірна Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності посіла 4 
місце. Якщо не враховувати перше місце збірної 
України, то команда університету взяла бронзову 
медаль Міжнародних змагань.

Ïðåäñòàâíèê³â ËÄÓ ÁÆÄ âèçíàëè íàéêðàùèìè íà
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зидента федерації пожежно-прикладного спорту 
України Григорія Реви, Т.в.о. ГУ ДСНС України 
в Одеській області Ореста Фока, колишнього 
начальника ГУ ДПО МВС УРСР Пилипа Десят-
никова та віце-президента федерації пожежно-
прикладного спорту України Олександра Тара-
сова.

Почесне право урочисто закрити XXVIII 
Міжнародні змагання з пожежно-прикладного 
спорту було надано Президенту федерації 
пожежно-прикладного спорту України, Міністру 
України з питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків Чорно-
бильської катастрофи 2003-2005 років, генерал-
полковнику внутрішньої служби Григорію Реві. 
Він наголосив, що участь і перемога спортсменів 
у щорічних Міжнародних змаганнях з пожежно-
прикладного спорту – це данина та шана всім 
героям-пожежним Чорнобиля.

Тож гостинна Одеса передала естафету про-
ведення XXVIII Міжнародних змагань з пожеж-
но - прикладного спорту пам’яті пожежних-
героїв Чорнобиля Київській області.

 Студентська олімпіада

Ректор Львівського державного університе-
ту безпеки життєдіяльності Михайло Козяр 
взяв участь у заходах з нагоди відзначення Дня 
памяті та примирення: до пам’ятника жертвам 
комуністичних злочинів було покладено квіти 
та запалено лампадки, пам’ять загиблих вшано-
вано хвилиною мовчання. Квіти покладено та-
кож  від представників обласної та міської вла-
ди, дипломатичного корпусу, громадськості до 
Пам’ятного хреста на місці колишнього концен-
траційного табору «Шталаг-328». Потім прове-
дена екуменічна панахида та громадське віче. 

День пам’яті та примирення встановлено 
Указом Президента України «Про заходи з від-
значення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над 
нацизмом у Європі і 70-ї річниці завершення 
Другої світової війни». Символом пам’яті жертв 
війни в Україні, як і в багатьох країнах Європи, 
став червоний мак.

Представники університету здобули нагороди у Всеукраїнській
студентській олімпіаді з дисципліни «Економіка природокористування»

28- 30 квітня у Львівському національ-
ному аграрному університеті проходив ІІ 
етап Всеукраїнської студентської олімпіади 
з дисципліни «Економіка природокористу-
вання». Олімпіада складалася з теоретич-
ного і практичного турів. Теоретичний тур 
відбувався у вигляді тестування, а практич-
нийпередбачав розв’язування комплексної 
задачі. В олімпіаді взяли участь представ-
ники кафедри екологічної безпеки Львів-
ського державного університету безпеки 
життєдіяльності, які навчаються на 4 курсі 
за напрямом підготовки 6.040106 «Еколо-
гія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування». За 
результатами олімпіади, студентка Оксана 

Бень нагороджена грамотою переможця олімпіади у номінації «За повноту та аргументованість ви-
сновків». Курсантка Тур Наталія перемогла у номінації та нагороджена грамотою «За глибокий аналі-
тичний підхід до розв’язання практичного завдання».

«Ось і закінчились змагання з пожежно-
прикладного спорту. У нас залишись тільки хоро-
ші враження, адже для кожного з нас це ще одна 
нагода зустрітись зі своїми давніми друзями-
спортсменами з України і з країн ближнього за-
рубіжжя. Результатами нашої збірної я дуже за-
доволений. Команда гідно виправдала покладені 
на неї надії», - розповів капітан збірної команди 
Одеської області Анатолій Бабенко.

 Бронза дісталася команді Київської області, 
четверте місце здобула команда Львівського дер-
жавного університету безпеки життєдіяльності, 
п’яте місце завоювала команда м. Київ і шосте 
місце посіла збірна команда Польщі.  Кубки та 
медалі переможців змагань отримали з рук Пре-

П’ятикурсник Львівського державного універ-
ситету безпеки життєдіяльності Ігор Кордіяка, 
у складі збірної Львівської області зі змішаних 
єдиноборств ММА взяв участь у  Чемпіонаті 
України з рукопаш-гопака.

Курсант Андрій Авраменко став Чемпіоном ХХVІІІ Міжнародних змагань
з пожежно-прикладного спорту пам’яті пожежних – героїв Чорнобиля

Курсант Львівського державного університету безпеки життєдіяль-
ності став чемпіоном України зі змішаних єдиноборств

Нагадаємо, 16 травня, було проведено від-
критий чемпіонат Львівської області зі змішаних 
єдиноборств (ММА). У важких поєдинках кур-
сант 5-го курсу Львівського державного універ-
ситету безпеки життєдіяльності Ігор Кордіяка 
виборов золото та став чемпіоном Львівської об-
ласті, пройшовши відбір на Чемпіонат України.

Ігор Кордіяка переможець змагань із ММА 
та греплінгу, призер змагань з кікбоксингу та 
спортивного самбо, призер турнірів з фрі-файту 
та змагань рукопаш-гопака.

1 Цей Закон набрав чинності 26.10.2014 та вводиться в дію 26.04.2015.
1 Цей Закон набрав чинності 26.10.2014 та вводиться в дію 26.04.2015.
2. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші 

нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить 
цьому Закону.

3. Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” втрачає 
чинність 26.04.2015.

4. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є посадові осо-
би юридичних осіб публічного права (підпункті “а” пункту 2 частини пер-
шої статті 3). Ці особи для цілей Закону прирівнюються до осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

5. Закон передбачає створення Національного агентства з питань за-
побігання корупції

Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спе-
ціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну ан-
тикорупційну політику. Національне агентство, у межах, визначених цим 
та іншими законами, є відповідальним перед Верховною Радою України і 
підконтрольним їй та підзвітний Кабінету Міністрів України.

Член Національного агентства при здійсненні своїх повноважень має 
право проводити перевірки з питань, які віднесено цим Законом до по-
вноважень Національного агентства.

Рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Національного 
агентства можуть створюватися територіальні органи Національного 
агентства, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-
територіальним поділом.

Повноваження Національного агентства закріплені статтею 11 Закону. 
До них, зокрема, належать:

- здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та пере-
вірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких деклара-
цій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування;

- розробка типової антикорупційної програми юридичної особи;
- надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з 

питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, за-
побігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
та прирівняних до них осіб.

Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання. Про 
результати виконання припису Національного агентства посадова особа, 
якій його адресовано, інформує Національне агентство упродовж десяти 
робочих днів з дня одержання припису.

Юридичні особи зобов’язані надавати запитувані Національним агент-
ством документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня 
одержання запиту.

Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають держав-
ній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного 
державного реєстру нормативно-правових актів.

6. Засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) ви-
значаються Верховною Радою України. Верховна Рада України щороку 
не пізніше 1 червня проводить парламентські слухання з питань ситуації 
щодо корупції, затверджує та оприлюднює щорічну національну доповідь 
щодо реалізації засад антикорупційної політики. Порядок реалізації Ан-
тикорупційної стратегії визначається Законом.

7. Закон встановив обмеження щодо використання службових повно-
важень чи свого становища (ст. 22), щодо одержання подарунків (ст. 23), 
щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25), щодо 
спільної роботи близьких осіб (ст. 27).

Суб’єктам, які підпадають під дію Закону, забороняється використову-
вати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим 
можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших 
осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне 
майно або кошти в приватних інтересах.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропози-
ції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні 
інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробіт-

ників;
4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника 

(за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, 
організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії коруп-
ції.

8. Розділ 5 Закону передбачає порядок запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів.

Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення 
про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упро-
довж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегу-
лювання конфлікту інтересів.

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом 
особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впли-
ває на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчи-
нення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтер-
есу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повно-
важення, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість при-
йняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання 
зазначених повноважень.

Звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи з займаної посади 
у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо ре-
альний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний 
характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через 
відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтер-
есу.

9. Розділ 6 Закону присвячений правилам етичної поведінки. Закон 
зобов’язує суб’єктів неухильно додержуватися вимог закону та загально-
визнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з грома-
дянами, керівниками, колегами і підлеглими.

10. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої 
статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом 
заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого са-
моврядування (далі – декларація), за минулий рік за формою, що визна-
чається Національним агентством.

Декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, за період до 1 січня 2015 року подаються до 
Національного агентства з питань запобігання корупції в обсязі та за 
формою, передбаченими додатком до Закону України “Про засади запо-
бігання і протидії корупції”.

Юридичні особи публічного права зобов’язані упродовж семи робочих 
днів інформувати Національне агентство про припинення працюючими у 
них суб’єктами декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функ-
цій держави або місцевого самоврядування.

Повна перевірка декларації здійснюється протягом дев’яноста днів з 
дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларова-
них відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на на-
явність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

Закон передбачає порядок здійснення моніторингу способу життя 
суб’єктів декларування. Національне агентство здійснює вибірковий 
моніторинг способу життя суб’єктів декларування. Моніторинг способу 
життя суб’єктів декларування здійснюється Національним агентством на 
підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також 
із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка 
містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування 
задекларованим ними майну і доходам.

11. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, пере-
бувають під захистом держави.

12. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопору-
шень суб’єкти цього Закону притягаються до кримінальної, адміністра-
тивної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встанов-
леному законом порядку.

13. Законом передбачено створення антикорупційної програми юри-
дичної особи, яка є комплексом правил, стандартів і процедур щодо ви-
явлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи. 
Антикорупційна програма затверджується керівником юридичної особи.

Cектор безпеки, та запобігання проявам корупції в ЛДУ БЖД

Короткий зміст Закону України «Про запобігання корупції»

Äåíü ïàì’ÿò³ òà ïðèìèðåííÿ

 Антикорупційне законодавство

Участь у змаганнях взяли понад 150 бійців, 
серед яких призери Чемпіонатів Європи та світу. 
Курсант Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності змагався у вазі до 80 кг. 
в категорії «Дорослі» (до 23 років). За результата-
ми Ігор Кордіяка виборов золото та став чемпіо-
ном України.


