
29 вересня 2015 року студенти 193 гр. юридичного факультету під керівництвом куратора 
групи доц. Олашин М.М. здійснили екскурсію історичними місцями м. Львова. Екскурсовод - 
студентка 5-го курсу Покотило Аліна, розповіла про єврейське гетто, вірменський квартал, 
цікаві та пізнавальні історії про древні храми Львова та площу Ринок. На завершення екскурсії 
студенти побували в підземеллі костелу Єзуїтів, почули містичну легенду про монаха-привида, 
який продав свою душу дияволу та намагались віднайти його у підземеллі Львова. 

 
 

Студенти другокурсники юридичного факультету разом із своїм куратором доцентом кафедри 
кримінального права і процесу З.С.Гладуном відвідали гарнізонний храм Св. Петра і Павла, де 
ознайомилися з його підземеллями, історією його побудови, відвідали верхні галереї і 
сфотографувалися на фоні органу. 

 
 

17-18 жовтня студенти юридичного факультету під керівництвом заступника завідувача 
кафедри кримінального права та процесу з виховної роботи доц.Олашин М.М., за сприянням 
Студентської ради ЛКА здійснили туристично-екскурсійну поїздку мальовничими стежками 
Закарпаття. Студенти побачили гірський водопад Шипіт, побували на озері Синевир, відвідали 
музей Старе Село у с. Колочава та ознайомились з найцікавішими місцями Міжгірського та 



Воловецького районів Закарпатської області. Дощова осіння погода додала особливої атмосфери 
та не змогла зіпсувати чудового настрою від побачених краєвидів та краси Карпат. 

 
 

3 листопада 2015 року студенти 392 групи на практичному занятті з навчальної дисципліни 
"Кримінальний процес" (викладач - доц. Олашин М.М.), з метою кращого засвоєння пройденого 
матеріалу по темі Слідчі (розшукові) дії, провели ділову гру "Допит учасників кримінального 
провадження". Слідчий (студентка Новосад І.), відповідно до вимог чинного КПК провела допит 
свідків та підозрюваного за участю перекладача. Студенти на власному досвіді переконались як 
важливо знати особливості проведення допиту та свої основні права і обов'язки під час його 
проведення. 

 
 

10 листопада 2015 року студенти 3-го курсу юридичного факультету, за сприянням декана 
юридичного факультету доц. Котухи О.С., під керівництвом викладачів кафедри кримінального 
права та процесу доц. Олашин М.М. та ас. Слупко В.М., пройшли навчальний тренінг з надання 



першої невідкладної допомоги у Львівському державному університеті з безпеки 
життєдіяльності. Студенти ознайомились з основними способами надання першої медичної 
допомоги, медичними засобами, які застосовуються відповідними службами та спробували себе 
в ролі рятівників, які надають першу медичну допомогу. Тренінг пройшов у невимушеній та 
цікавій атмосфері, а студенти отримали базові знання з надання невідкладної допомоги. 

 
 

23 листопада 2015 року студенти та викладачі юридичного факультету вшанували жертв 
Голодомору 1932-1933 рр. Перед студентами виступив професор кафедри теорії держави і права 
Вдовичин І.Я., згадавши сумні сторінки нашої історії, закликавши вчитись на своїх помилках та 
усвідомлювати відповідальність за дії чи бездіяльність і пам'ятати своє минуле. Заступник 
декана з виховної роботи, доцент кафедри кримінального права та процесу Олашин М.М. 
звернулась до студентів з проханням вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих під час 
Геноциду 1932-1933 років та разом запалити свічки пам'яті. 

 



 

 
 

3 грудня 2015 року, куратор 191 групи, старший викладач кафедри кримінального права та 
процесу Скибіцький Б.А., під час кураторської години, разом зі студентами відвідав музей 
Арсенал. Студенти першого курсу мали змогу ознайомитись з різними видами та історією зброї. 
Найдавніший міський арсенал було примуровано до 1430 р. до Низького муру. Після пожежі 
1527 р. арсенал розібрали і до 1556 р. нову одноярусну будівлю арсеналу прибудували до 
Високого муру Львова, залишки якого видно з вулиці Арсенальної. Його присвятили св. 
Михайлу. Після нової пожежі арсенал відбудували двоярусним (1574–1575), а з 1582 при ньому 
облаштували людвисарню для відливання гармат. При реконструкції 1670-х років арсенал 
отримав третій ярус. Значно потерпів від пожежі 1703 р., коли від вибуху пороху обвалилось 
склепіння, утворились проломи у стінах і загинуло 36 міщан.  
Будівля арсеналу виконана з каменю, двоповерхова, прямокутна в плані, з невеликою 
восьмикутною вежею на північній стороні. За даними досліджень і розкопок, проведених в 
1970-х роках, вежа і стіни першого поверху мають давніше походження і були побудовані, 
мабуть, в XIV столітті. 
У XVIII столітті в підвалах львівського міського арсеналу тримали полонених українських 
козаків і гайдамаків. В одному з казематів знаходилася камера тортур і житло міського ката.  



Під час нападу шведів у 1704 році арсенал був зруйнований, але за два роки його відбудували. 
Сучасна реставрація у 1979–1981 рр. З 1981 року — Музей зброї «Арсенал». 

 
 

16 грудня 2015 року, за сприянням Студентської ради юридичного факультету, під 
керівництвом доц. Олашин М.М. відбулась зустріч студентів 3-го курсу з патрульними 
Національної поліції Семашко Олександром та Гермаком Андрієм. Патрульні розповіли про 
структуру Національної поліції, основні повноваження, особливості патрульної роботи. Зустріч 
пройшла у жвавій дискусійні формі. Зокрема. студентів цікавило чому вони вирішили стати 
поліцейськими, чи застосовували зброю під час патрулювання, як оформляють 
правопорушення, які були найкурйозніші виклики, чому включають проблискові маячки тощо. 
Також під час зустрічі було погоджено про подальшу співпрацю патрульних Національної 
поліції з юридичним факультетом та проведення базових тренінгів для студентів патрульними 
Національної поліції. 

 



 
 

В 2015 році при кафедрі кримінального права та процесу започатковано функціонування гуртка 
з криміналістики, в якому студенти, які мають бажання займатися науковою роботою, 
проводять свої дослідження.  
Гурток відвідують 15-20 студентів 3-5 курсів юридичного факультету. Більшість з них беруть 
участь у студентських наукових конференціях та олімпіадах, які відбуваються як у Львівській 
комерційній академії, так і в інших навчальних закладах, деякі – мають публікації у Віснику 
Львівській комерційній академії та інших наукових виданнях.  
За підсумками роботи наукового гуртка, його керівник рекомендує кафедрі найбільш здібних і 
перспективних студентів – членів гуртка (за наявності інших обов’язкових вимог) до включення 
в перелік претендентів на отримання документа про освіту з відзнакою.  Результати проведення 
засідання наукового гуртка оформляються протоколом та у відповідному журналі.  
Керівництво роботою студентського наукового гуртка з криміналістики здійснюють старші 
викладачі кафедри кримінального права та процесу  Скибіцький Б.А. та Стецик Б.В. 

 



 

 
 


