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ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УК

РАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 
ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ – український 
театр, що існував у Львові 1939–1941. 
Створений у жовтні 1939 постановою 
Ради народних комісарів Української 
РСР. Керівником театру призначили 
Й. Стадника. Основою театрального ко-
лективу стали актори і працівники Теат
ру ім. І. Котляревського, який виник у 
Львові наприкін. 1938 на базі труп двох 
театрів – Українського молодого театру 
“Заграва” та Українського народного 
театру ім. Тобілевича. До театру також 
прийшли актори з трупи Й. Стадника.

Новостворений театр розпочав свою 
діяльність із гастролей до Києва та 
Чернівців. Це було зумовлено ремон-
том приміщення колишнього театру 
Скарбека, який мав стати головною 
сценою теат рального колективу. Окрім 
Й. Стадника, постанови вистав театру 
здійснювали також Б. Балабан та В. Ва-
силько. У репертуарі були твори О. Су-
ходольського, О. Корнійчука, К. Тре-
ньова, І. Франка, Е. Ростана, І. Кочерги 
та ін. У трупі театру працювали актори 
Й. Стадник, В. Блавацький, П. Сорока, 
Я.  Геляс, С.  Стадниківна, І.  Рубчак, 
О. Гай та ін.

Петро Микитюк

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІ
ВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄ
ДІЯЛЬНОСТІ – вищий навчальний за-
клад системи освіти МНС, розташований 
у Львові на вул.  Клепарівській, 35. Бере 
початок від Курсів удосконалення офіцер-
ського складу воєнізованої пожежної охо-
рони МВС СРСР, створених 14.10.1947 
у Києві. Начальником курсів 19.12.1947 
призначили полковника В. Дронова, який 
керував навчальним закладом до 1952. 
02.07.1951 Курси перетворили на Кур-
си підготовки офіцерського складу для 
ВПО МВС СРСР, а 1952 на їх базі ство-
рили Київ ське пожежнотехнічне учи-
лище МВС СРСР (наказ МВС СРСР від 
09.06.1952). Першим начальником учили-
ща був О. Замостьєв (1952–1955).

На початку травня 1954 училище було 
передислоковане до Львова і перейме-
новане на Львівське пожежнотехнічне 
училище МВС СРСР (наказ МВС СРСР 
від 24.04.1954). Розташувався заклад в 
історичній споруді – “Домі  військових 
інвалідів”. Начальниками училища в ра-
дянський період були Б. Колядинський 
(1955–1962), М. Попукайло (1962–1970), 
В. Зозуля (1970–1974), А. Севрук (1974–
1983), А. Косівченко (1983–1991).

12.07.1955 відбувся перший ви-
пуск курсантів Львівського пожежно
технічного училища – 179 випускників 
отримали звання “техніклейтенант 
внутрішньої служби”. Від 1961 тут за-
провадили заоч ну форму навчання. Від 
березня 1984 училище перейшло на 
дворічний курс навчання з правом всту-
пу лише для осіб віком до 27 років, які 
відслужили у війську. 1986–1987 викла-
дачі й курсанти училища (13 осіб) бра-
ли участь у ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС.

Від 31.07.1991 училище перейшло у під-
порядкування МВС України. 24.08.1991 в 
закладі видано наказ “Про департизацію 
і деполітизацію навчальновиховного 
процесу”. 1993 тут уперше серед на-
вчальних закладів МВС України пере-
йшли на українську мову викладання та 
запровадили посаду ректора, на яку при-
значили полковника внутрішньої служби 
Б. Грицая (1991–1999).

21.06.2001 училище реорганізували у 
Львівський інститут пожежної безпеки 
МВС України і здійснили перший набір 
курсантів за спеціальністю “Пожежна 
безпека” з п’ятирічним терміном навчан-
ня. 01.07.2002 відкрито ад’юнктуру за 
спеціальностями “пожежна безпека” й 
“управління проєктами та програмами”. 
Згідно з Указом Президента України № 47 
від 27.01.2003 Львівський інститут по-
жежної безпеки перейшов у підпорядку-
вання Міністерства України з питань над-
звичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи. 29.03.2006 його реорганізу-
вали у Львівський державний універси-

Герб 
Львівського державного 
університету безпеки 
життєдіяльності

ЛьВІВСьКиЙ ДЕРжАВНиЙ УКРАїНСьКиЙ ДРАМАТиЧНиЙ ТЕАТР ІМ. ЛЕСІ УКРАїНКи



339 Л
тет безпеки життєдіяльності. З 11.05.2006 
працює спеціалізована Вчена рада з за-
хисту кандидатських дисертацій.

У складі університету діють інститут по-
жежної та техногенної безпеки, інститут 
цивільного захисту, 2 факультети: факуль-
тет заочного та дистанційного навчання, 
факультет доуніверситетської підготов-
ки та післядипломної освіти; Він ницьке 
вище професійне училище та ліцей ци-
вільного захисту. Університет готує фа-
хівців для підрозділів МНС, МВС, СБУ, 
Міністерства транспорту та зв’язку Укра-
їни, інших міністерств, відомств і служб, 
приватних підприємств та установ за 14 
напрямами та спеціальностями: “Пожеж-
на безпека”, “Пожежогасіння та аварійно
рятувальні роботи”, “Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансо-
ване природокористування”, “Прак тич на 
психологія”, “Управління інформаційною 
безпекою”, “Транспортні технології”, 
“Охорона праці” та ін. Під час навчання 
курсанти і студенти мають можливість 
здобути  паралельну освіту за спеціальніс-
тю “Правознавство”.

У закладі діє 21 кафедра, навчальна 
пожежнорятувальна частина, яка забез-
печує практичну підготовку курсантів і 
студентів; психологотренувальний комп-
лекс підготовки пожежних і аварійно
рятувальних команд із засобами імітації 
реальної обстановки на місці надзвичай-
ної події шляхом створення звукових та 
візуальних комп’ютерних ефектів; мульти-
медійний тренінговий центр; навчальний 
колцентр системи 112; центр програм-
ного забезпечення та комп’ютерних тех-
нологій; лабораторія інженерної графіки; 
11 комп’ютерних класів; лабораторії екс-
тремальної психології, психологічної під-
готовки керівника з ліквідації надзвичай-
них ситуацій, процесів горіння та загальної 
хімії, дистанційного навчання, іноземних 
мов та технічного перекладу, екологічної 
безпеки, транспортної безпеки з інтер-
активною системою SMART-senteo; дво-
поверховий бібліотечний комплекс на 160 
місць з 2 залами електронної бібліотеки. 
Працюють також секції з різних видів спор-
ту. В університеті створено єдину в Україні 

лабораторію інтелектуального моделюван-
ня безпечного майбутнього, а також лабо-
раторію геопросторових  технологій.

Університет підтримує партнерські, 
фахові та культурні зв’язки з пожежно
рятувальними службами і спорідненими 
навчальними закладами більшості країн 
Східної й Західної Європи. Пріоритет-
ним напрямом визначено співробітни-
цтво з вогнеборцями Польщі (Краків, 
Люблінське і Шльонське воєвод.), Німеч-
чини (Баварія, Берлін), Франції, Словач-
чини, Росії, Білорусі. З 2009 університет 
є повноправним членом асоціа ції вищих 
навчальних закладів Європейського Со-
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юзу, які працюють у галузі безпеки лю-
дини, – European  Fire  Service  Colleges 
Association.

Від червня 2003 діє Музей історії уні-
верситету. Заснований Благодійний фонд 
Св. Флоріана, головною метою якого є 
створення умов для захисту економічних, 
творчих, освітніх, соціальних та інших ін-
тересів осіб, які потребують допомоги.

У закладі працює 27 докторів та 107 
кандидатів наук. Університет підготував 
понад 16 тис. спеціалістів. Серед випуск
ників – 40 генералів, багато з них нагоро-
джені державними орденами, медалями 
та відзнаками Президента України.

Університет видає газету “Галицькі 
вогнеборці” (від 1999), збірники нау
кових праць “Пожежна безпека” (від 
2002) та “Вісник Львівського державно-
го університету безпеки життєдіяльнос-
ті” (від 2007), щорічний інформаційно
аналітичний бюлетень (від 2003).

Від 1999 ректором закладу є заслуже-
ний працівник освіти України, доктор 
педагогічних наук, професор, генерал
лейтенант служби цивільного захисту 
Михайло Козяр.

Колектив навчального закладу має ба-
гато нагород, зокрема: 2001 – диплом 

лавреата Міжнародного Академічного 
Рейтингу популярності та якості “Золота 
Фортуна” в номінації “10 років незалеж-
ності України”; 2004 – Кришталевий ріг 
достатку Міжнародного Академічного 
Рейтингу популярності та якості “Золота 
Фортуна” і диплом МНС України.

Заклад має вебсторінку: www.ubgd.
lviv.ua

Михайло Нагірняк

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІ
ВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ – 
вищий навчальний заклад IV рівня 
акредитації, що функціонує у Львові й 
підпорядкований Міністерству внутріш-
ніх справ України. 

Згідно з Державною Програмою бороть-
би зі злочинністю, наказом МВС України 
від 22.11.1993 № 741 на базі Львівського 
училища внутрішніх справ і Львівського 
відділення заочного факультету Україн-
ської академії внутрішніх справ створено 
Львівський інститут внутрішніх справ 
при Українській академії внутрішніх 
справ. У березні 1994 Львівський інсти-
тут внутрішніх справ отримав від Мініс-
терства освіти України ліцензію на право 
здійснювати освітню діяльність за ІІІ рів-
нем акредитації. До складу Інституту 
увійшли факультет економічної безпеки, 
який готував спеціалістів для підрозділів 
ДСБЕЗ та факультет кримінальної міліції, 
що готував фахівців для підрозділів кри-
мінальної міліції. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 04.03.2004 № 118р ство-
рено Львівський юридичний інститут 
МВС України. У листопаді 2005 Львів-
ський юридичний інститут передано до 
складу Київського національного уні-
верситету внутрішніх справ. Відповід-
но до Постанови Кабінету Міністрів від 
23.12.2005 № 1266 Львівський юридич-
ний інститут Київського національного 
університету внутрішніх справ реоргані-
зовано у Львівський державний універси-
тет внутрішніх справ (ЛьвДУВС).

Ректори інституту (університету): Вік
тор Регульський (1994–2002), Володимир 
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