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ŒÎÂ„ ƒÛÍ‡, 
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Ì‡ÛÍÓ‚Ó-‰ÓÒÎ≥‰ÌÓø Î‡·Ó‡ÚÓ≥ø 

Õ‡ÛÍÓ‚Ó-‰ÓÒÎ≥‰ÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ 

≤ÌÒÚËÚÛÚÛ ÍËÏ≥Ì‡Î¸ÌÓ-‚ËÍÓÌ‡‚˜Óø ÒÎÛÊ·Ë

«Фестиваль науки» 
або візит делегації Інституту

кримінально'виконавчої служби 
в Академію права та управління

Федеральної служби 
виконання покарань Росії

З 19 по 22 березня 2013 р. в Акаде-
мії права та управління Федеральної
служби виконання покарань Росії 
(м. Рязань, Російська Федерація) в
рамках «Тижня творчості курсантів та
слухачів навчальних закладів ФСВП
Росії «Віват, курсанти!»», присвячено-
го Дню працівника кримінально-ви-
конавчої системи Російської Феде-
рації, перебувала делегація Інституту
кримінально-виконавчої служби у
складі в. о. начальника кафедри кри-
мінально-правових дисциплін Інсти-
туту кандидата юридичних наук Стеб-
линської Оксани Степанівни, курсан-
та 112-ї навчальної групи 2-го курсу
юридичного факультету Інституту
Солдатова Андрія Валерійовича та
курсанта 113 навчальної групи 2-го кур-
су юридичного факультету Інституту
Дьоміної Марини Сергіївни.

Цього року творчий фестиваль
набув статусу повноцінного міжна-
родного заходу, на що у своєму висту-
пі звернув увагу начальник Академії
ФСВП генерал-майор внутрішньої
служби Кримов О. О., оскільки в
роботі Тижня творчості взяли участь
не лише представники вишів ФСВП
Росії та вишів  м. Рязані, а й курсанти
та науковці декількох інших держав.
Церемонія відкриття супроводжува-
лася виступами творчих колективів
Академії. Вінцем церемонії відкриття
стало запалювання символічного вог-
ню Тижня творчості, яке було довіре-
но голові ради наукового товариства
курсантів, слухачів і студентів Вален-
тині Бунулу і слухачеві спецкурсу
Академії Ельмару Алімлі.

Протягом тижня курсантам і слу-
хачам доводилося проявляти свою



кмітливість, активність і сміливість у
різних турнірах. Команди зустріча-
лися на майданчиках брейн-рингів,
відповідали на запитання різних вікто-
рин, брали участь у науково-творчому
фестивалі, олімпіаді з пенітенціарної
психології, а також боролися за пере-
могу у спортивних змаганнях і в турні-
рі імені Н. Ф. Макарова зі стрільби з
пістолета. Проведення Тижня творчо-
сті дозволило не лише підсилити інте-
рес курсантів, слухачів і студентів до
наукової діяльності, а й якісно підви-
щити рівень професійної підготовки
майбутніх фахівців органів та установ
кримінально-виконавчої системи, на-
дихнути їх на нові творчі подвиги.

Протягом Тижня творчості кур-
санти українського Інституту кримі-
нально-виконавчої служби Марина
Дьоміна та Андрій Солдатов виступа-
ли з доповідями на «круглих столах»,
брали активну участь у конференції
та обговоренні доповідей учасників.
Своєю чергою, в. о. начальника ка-
федри кримінально-правових дисцип-
лін Інституту кримінально-виконавчої
служби України Оксана Степанівна
Стеблинська на науково-методичній
семінар-нараді «Про організацію під-
готовки дисертаційних досліджень

ад’юнктами та здобувачами вишів
ФСВП Росії» розповіла про особливо-
сті підготовки дисертаційних дослі-
джень в Україні.

У п’ятницю, 22 березня, проходив
завершальний день Тижня творчості в
Академії ФСВП Росії. Того дня від-
булася щорічна міжвишівська науково-
теоретична конференція ад’юнктів,
здобувачів, курсантів, слухачів і студен-
тів «Людина: злочин та покарання».

Після пленарного засідання учас-
ники конференції взяли участь у
роботі 22 секцій. О 14-й год відбулося
підведення підсумків конференції,
де найбільший інтерес викликала
доповідь відомого фахівця з пенітен-
ціарної проблематики, заступника
начальника Академії МВС Республі-
ки Білорусь з наукової роботи докто-
ра юридичних наук, професора, пол-
ковника міліції В’ячеслава Борисови-
ча Шабанова. За результатами участі
делегації в заходах, що проходили в
рамках «Тижня творчості», учасники
отримали нагороди.

1. Дьоміна М. С.– нагороджена
дипломом за зайняте 1-ше місце в кон-
курсі наукової продукції антитерори-
стичної спрямованості «Тероризм – гло-
бальна проблема сучасного світу».
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Учасники конференції:
зліва направо М. Дьоміна, А. Солдатов,

О. Стеблинська, М. Чернова, А. Бурчіхін



2. Солдатов А. В.– нагороджений
дипломом за зайняте 1-ше місце в 
Міжвишівській науково-теоретичній
конференції ад’юнктів, здобувачів,
курсантів, слухачів і студентів «Люди-
на: злочин і покарання».

Крім того, за результатами участі
курсантів Інституту кримінально-ви-
конавчої служби в конкурсі наукових
праць Академії права та управління
Федеральної служби виконання по-
карань Росії було нагороджено Ру-

бан К.О. – почесною грамотою лауре-
ата відкритого конкурсу на кращу
науково-дослідну працю курсантів, слу-
хачів і студентів навчальних закладів.

Також начальником Академії ФСВП
Росії Кримовим О. О. було надіслано
лист подяки Інституту кримінально-
виконавчої служби за активну участь
у відкритому конкурсі на кращу нау-
ково-дослідну працю курсантів, слу-
хачів і студентів Федеральної служби
виконання покарань Росії.
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