
30 вересня 2014 року на кафедрі кримінального права та процесу проводився науково-
методичний семінар "Застосування інтерактивних методів під час проведення навчальних 
занять", на якому з доповіддюна тему "Інноваційні методи викладання юридичних 
дисциплін"виступив доц. Федоров М.П. В обговоренні взяли участь  проф. Щур Б.В., доц. 
Гладун З.С., Сосніна О.В., Олашин М.М. Виступаючі відзначили актуальність і новизну 
положень доповіді. 

 

31 жовтня 2014 року на кафедрі кримінального права та процесу проведено науковий семінар 
на тему: "Методика розслідування крадіжок автотранспортних засобів, що вчиняються 
організованими злочинними групами". З доповідддями виступили проф. Щур Б.В. та ст. 
викл. Скибіцький Б.А.В обговоренні взяли участь  доц. Федоров М.П., доц. Гладун З.С., ст. 
викл. Сосніна О.В., доц. Олашин М.М., ст. викл. Стецик Б.В., ас. Слупко В.М. Виступаючі 
відзначили актуальність і новизну положень доповіді. 

 

 



18 листопада 2014 року старшим викладачем кафедри кримінального права та процесу Стецик 
Б.В. була проведена інформаційна лекція з учнями 11 класів СШ №55 та Львівської правничої 
гімназії з метою ознайомлення майбутніх абітурієнтів з умовами вступу до Львівської 
комерційної академії. 

 

 

 

Завжди жваво, цікаво та пізнавально проходять практичні заняття з навчальної дисципліни 
«Кримінальний процес». Студенти третього курсу під керівництвом доц. Олашин М.М. мають 
можливість не тільки теоретично опрацювати пройдений матеріал, але і  спробувати застосувати 
отримані знання під час проведення ділових ігор на заняттях. Так, 21 листопада 2014 р. 



студенти мали змогу повправлятись у проведенні допиту (однієї з основних слідчих 
(розшукових) дій).  

 

Попередньо, студенти були розподілені на пари – слідчий і обвинувачений. За попередньо 
складеною ними фабулою обвинувачення, слідчий здійснював допит обвинуваченого з 
застосуванням різних видів запитань (доповнюючі, уточнюючі, нагадуючі та контрольні) та 
відповідними методами психологічного впливу. 

 

Всі студенти групи одночасно були задіяні у даній ситуативній грі. Після завершення допиту, 
студенти аналізували проведення допиту, визначили правильність проведення даної слідчої 



(розшукової) дії та які порушення процесуальної форми допиту були допущені. Більше фото 
можна оглянути у фотогалереї. 

1 грудня 2014 року старший викладач кафедри кримінального права та процесу Сосніна О. В. 
завітала до Львівського техніко-економічного коледжу НУ «Львівська політехніка», та 
провела профорієнтаційну роз’яснювальну роботу щодо умов вступу до Львівської комерційної 
академії. 

У ході бесіди студенти коледжу отримали вичерпні відповіді на поставленні запитання, а також 
виявили бажання стати студентами юридичного факультету нашої академії. 

 
 

11 грудня 2014 року під керівництвом старшого викладача кафедри кримінального права та 
процесу Сосніної О. В. відбулося чергове засідання наукового студентського гуртка з 
кримінального права, участь у якому взяли студенти 2 курсу.  

На зустрічі панувала дружня та невимушена атмосфера, багато тем викликали жваві дискусії. 

Студенти з нетерпінням чекають на наступне засідання, яке відбудеться в другому семестрі 
навчального року. 



 

 

 

 

 
 



27 березня 2015 року на юридичному факультеті, під керівництвом доц. Олашин М.М. відбувся 
брейн-ринг з Кримінального процесу між двома групами третього курсу. Представники 391 
групи (Губич П., Кравченко А., Романюк С.) та представники 392 групи (Кривецький В., 
Сарнавська Х.,Іванець О.) достойно представили свої команди. Присутні студенти давали 
питання команді паралельної групи. Гра вийшла цікавою, жвавою та пізнавальною. Разом з 
тим,студенти мали можливість відновити знання з Кримінального процесу за перший семестр та 
повправлятись в судовій риториці при дачі відповіді на провокаційні питання однокурсників. З 
мінімальним відривом перемогла команда 392 групи юридичного факультету. 

 

 
 

1 квітня 2015 року викладачі кафедри кримінального права та процесу доц. Гладун З.С. та доц. 
Олашин М.М. прийняли участь у відкритій лекції заступника Голови Верховного Суду 



України Оксани Сироїд на тему:  «Судова реформа: українські “традиції” та європейські 
стандарти». Під час заходу, зокрема, були розглянуті такі питання, як проблема політичного 
впливу на суддів та незалежності органів, що відповідальні за добір, призначення, переведення 
та звільнення суддів, а також питання щодо впровадження реального самоврядування суддів, їх 
підбору та відповідальності. Значну увагу було приділено поняттю «справедливий суд» та його 
тлумачення і практичне застосування. 

 
 

Викладачі кафедри кримінального права та процесу під час зустрічі з народним депутатом 
України В. М. Пинзеником. 

 



Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці майбутніх юристів з числа слухачів 
Інституту післядипломної освіти. Теоретичні заняття з майбутніми юристами 
підкріплюються набуттям практичних навичок юридичної роботи.  

 
На фото: На практичному занятті слухачів Інституту післядипломної освіти спеціальності 
"Правознавство" з диципліни "Суд та правоохоронні органи", яку викладає заслужений юрист 
України, адвокат, доцент кафедри  З. С. Гладун, беруть участь заступник голови Асоціації 
українських правників у Львові адвокат І. П. Лозинський та приватний нотаріус Р. І. Шафран 

Вивчаючи дисципліну "Суд і правоохоронні органи" студенти другого руксу уважно слухають 
виступ начальника відділу прокуратури м. Львова прокурора М.О. Грищука про функції і 
завдання органів прокуратури. 

 



Фото на пам'ять. На заняття з "Кримінального процесу", який проводить заступник декана 
факультету, к.ю.н., доцент М. М. Олашин, завітав директор Львівського Центру юридичного 
захисту адвокат О. М. Атаманюк. 

 
 


