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В АКАДЕМІЇ СБУ
ВІДБУВСЯ ВИПУСК
МОЛОДИХ ОФІЦЕРІВ

ІВАН БАКАНОВ ПРИВІТАВ ВИПУСКНИКІВ АКАДЕМІЇ СБУ

НЕХАЙ СЛУЖБА НА БЛАГО УКРАЇНИ БУДЕ
НЕ ОБОВ’ЯЗКОМ, А ПОКЛИКАННЯМ!
ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ!
Вам випала нагода розпочинати свою роботу у спецслужбі в дуже символічний час – напередодні 30-річчя
незалежності нашої держави і в період реформи СБУ. Це
не тільки велика відповідальність, а й нові можливості,
які відкриваються для молодих і талановитих фахівців.
Адже ви станете учасниками якісних перетворень
у Службі безпеки України. У період ведення гібридної
війни ви навчитеся діяти виважено, але блискавично.
Ця діяльність може бути невидимою для звичайних
людей, однак життєво необхідною для нашої країни.
Ваш курс було названо на честь капітана Геннадія Біліченка, який став першим українським військовим, що
загинув унаслідок російської агресії на Донбасі.

Будьте гідними імені нашого Героя та своєї альма-матер! У будь-якій ситуації залишайтеся професіоналами і патріотами своєї країни!
Вітаю вас із закінченням навчання у Національній
академії Служби безпеки України та присвоєнням військового звання «лейтенант»!
Бажаю, щоб служба на благо України була для вас
не обов’язком, а покликанням! Нехай ця місія супроводжує вас від першої присяги на вірність Українському
народові і протягом всього життя.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Іван Баканов
Голова Служби безпеки України

У Національній академії Служби безпеки
України відбувся випуск
молодих офіцерів. Загалом навчання завершили
156 курсантів, яким присвоєно звання «лейтенант». 29 із них отримали
дипломи з відзнакою.
Офіційна церемонія
в умовах карантинних
обмежень пройшла в закритому форматі. Участь у
заході взяли керівництво
СБУ й Академії та дружина загиблого співробітника спецслужби Геннадія
Біліченка.
продовження на стор. 3 ▶

ПЕРСПЕКТИВИ

БЕЗ ГРИФУ СЕКРЕТНОСТІ

ІРИНА ВЕРЕЩУК:
«ЩОБ ДАТИ ВІДСІЧ
ВОРОГУ, НАМ ПОТРІБНА
ПОТУЖНА СПЕЦСЛУЖБА»

Реформа СБУ, реінтеграція ТОТ Донецької
і Луганської областей,
Кримська
платформа,
гендерна рівність у секторі безпеки і оборони
– ці та низку інших питань обговорили у форматі відкритого діалогу з
молоддю.
«Проти нас ведеться широкомасштабна гібридна війна, на яку РФ
виділяє мільярди доларів. Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна потужна
спецслужба. Ми повинні
боротися за Україну, іншої Батьківщини в нас
немає», – наголосила Ірина Верещук.
Курсанти
дискутували й ставили запитання щодо майбутнього
Служби безпеки. Вони
усвідомлюють, що зовсім
скоро стануть частиною

спецслужби. А отже –
саме вони будуть робити
її сучасною, максимально
діджиталізованою, ефективною та авторитетною.
А ректор Академії
Андрій Черняк упевнений, що комунікації і
відкритість СБУ формують довіру та підтримку
до неї з боку українців.
«90% роботи Служби не
видно, тому що більшою
мірою це превентивні
заходи. Проте дуже важливо показувати результати нашої діяльності», –
переконаний він.
Наприкінці зустрічі
народна депутатка подякувала учасникам зустрічі за можливість почути
думки молодих фахівців,
від яких незабаром залежатиме контррозвідувальний захист державної безпеки. ◆

БЕЗПЕКА УКРАЇНИ – ЦЕ
БЕЗПЕКА ЄВРОПИ: РОБОЧИЙ
ВІЗИТ ЕСТОНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ
ДО АКАДЕМІЇ СБУ
Міжнародне партнерство – один із пріоритетних напрямів діяльності
як Служби безпеки України, так і Академії СБУ.
Вперше з робочим
візитом
Національну
академію СБУ відвідав
Надзвичайний і Повноважний посол Естонської
Республіки в
Україні Каімо
Кууск. Зустріч
із
керівництвом
закладу відбулась
за участі виконавчого
директора
Міжнародного центру
оборони
та
безпеки Дмитра Теперіка,
координато ра програми
«Стійка Україна» Іллі Мірошкіна та співробітників Центру міжнародного
співробітництва СБУ.
Ректор
Андрій
Черняк наголосив, що
Академія відкрита до
співпраці в освітній і
науковій галузі з представниками Естонської
Республіки, яка є одним
з основних партнерів
нашої держави серед

країн-членів НАТО. Він
розповів гостям про багатокомпонентну підготовку майбутніх співробітників СБУ, наукові й
емпіричні дослідження
з питань гібридної війни
та сучасних загроз державній безпеці. «Україна
повною мірою зіштовх-

нулася з агресією Росії.
На жаль, ми стали полігоном, де апробуються
всі деструктивні впливи
роботи російських спецслужб. Саме тому Академія приділяє велику увагу вивченню й пошуку
шляхів протидії гібридним загрозам і розвитку
стратегічних комунікацій», – зазначив керівник
Академії.

Надзвичайний і Повноважний посол Естонської Республіки в Україні
Каімо Кууск підкреслив,
що Естонія, як і Україна, також знаходиться у вразливому географічному положенні, межуючи з Росією:
«Нам треба об’єднуватися, щоб бути сильнішими. Разом ми
переможемо.
Переконаний,
що розвиток
нашої
співпраці сприятиме членству
України в ЄС
та НАТО».
Під час візиту виконавчий директор
Міжнародного
центру оборони та безпеки
Дмитро Теперік підкреслив зацікавленість залучення НА СБУ як
партнера до проєкту «Посилення стійкості України
шляхом розвитку регіонального досвіду з питань
безпеки». Проєкт здійснюється в межах програми «Стійка Україна», що
реалізована за підтримки
уряду і МЗС Естонської
Республіки та Посольства
США в Україні. ◆

АКАДЕМІЯ ЗБЛИЖУЄТЬСЯ З НАТО У СТРАТКОМІ

Директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне
й керівництво Національної академії СБУ обговорили механізми залучення міжнародних експертів до освітнього та наукового процесу.
«Зараз ми робимо акцент на якісному посиленні освітньої і наукової діяльності з урахуванням стандартів НАТО. Адже державі потрібна сильна спецслужба, а
Службі – сильна Академія», – підкреслив ректор закладу Андрій Черняк.
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Він наголосив, що
НА СБУ надзвичайно
цікавить досвід НАТО.
Водночас результати наукових досліджень, напрацьовані співробітниками Служби й Академії
з початку гібридної війни РФ проти України, також можуть бути корисними для міжнародних
партнерів.
Фахівці Академії зі
страткому презентували
пропозиції подальшого
розвитку цього напряму
– як на тактичному, так і
стратегічному рівнях. Під

час розробки курсу зі
страткому вони зібрали
чимало емпіричного матеріалу. І це вже відкриває
можливості для виходу у
міжнародну площину.
«Україна – цінний
партнер для НАТО. Для
нас украй важлива реформа Служби безпеки
України. Ми багато років підтримуємо вас у
розвитку
стратегічних
комунікацій. І хочемо,
щоб Академія СБУ була
авангардом
комунікації», – підкреслила Вінета
Кляйне. ◆
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В АКАДЕМІЇ СБУ ВІДБУВСЯ ВИПУСК
МОЛОДИХ ОФІЦЕРІВ

Голова СБУ Іван Баканов привітав майбутніх
колег і наголосив, що
саме випуску-2021 випала нагода починати
кар’єру в галузі безпеки
у символічний час: напередодні 30-річчя з Дня
незалежності
України
та проведення якісних
змін у спецслужбі. І це,
за його словами, покладає на молодих офіцерів
додаткову відповідальність.
Голова СБУ закликав
їх пам’ятати про Героїв
спецслужби, які загинули під час бойових за-

вдань на сході. Іменем
одного з них – капітана
Геннадія Біліченка – був
названий цей курс.
Випускники
вшанували пам’ять загиблих
співробітників
хвили-

ною мовчання і поклали
квіти до Стіни пам’яті Героїв, яка розташована в
будівлі Служби.
Перед
присутніми
виступила дружина загиблого офіцера Наталія
Біліченко, яка побажала
юнакам та дівчатам якнайшвидше опанувати
професію на практиці,
щоб захищати країну від
російської агресії.
«Мій чоловік став янголом-охоронцем
не
лише нашої сім’ї, але й
вашого курсу. Дякую вам
за те, що ви були поряд
усі ці п’ять років. Вони

безцінні й назавжди збережені в серці. Розумію,
що ваш шлях не може
бути легким, бо ви обрали дуже відповідальну,
ризиковану службу. Зичу
вам найкращих життє-

все вдасться. Ми будемо раді вас бачити і на
наукових обговореннях,
і серед наших працівників. Академія завжди буде вашим рідним
домом, а ми – єдиною
сім’єю. Лише разом ми
подолаємо виклики, які
стоять перед нами і нашою державою», – зазначив керівник НА СБУ.
Курсанти набору-2016
запам’ятаються
колективу Академії як сильний і мотивований курс
із міцною патріотичною
позицією. У лавах випускників син військо-

який не зміг побороти
важку хворобу, та назавжди залишиться в нашому
строю», – зазначив старшина курсу Євген Я.
Він подякував керівникам Служби та Академії, офіцерам і викладачам, які були поряд
увесь цей час навчання:
«Завдяки вам ми стали тими, ким є сьогодні.
Ми усвідомлюємо, що
співробітник СБУ – це не
професія, а спосіб життя.
Вірю, кожен із нас буде
служити за правилом:
офіцер – це честь і гідність».

вослужбовця 95-ї окремої
аеромобільної
бригади, який загинув у
липні 2014 року під час
виконання службового
обов’язку. Загалом на
курсі навчались близько
двадцяти дітей учасників АТО та ООС, котрі захищали та продовжують
захищати нашу державу
на сході країни. Декілька випускників продовжать службу в ГУ СБУ в
Донецькій та Луганській
областях.
«Коли ми вступали до
Академії, нас було більше.
Із різних причин дехто
покинув навчання. Це їхній вибір. Проте не можу
не згадати нашого однокурсника Пашу Павліка,

Серед
випускників
також переможці Міжнародного
конкурсу
знавців української мови
імені Петра Яцика, змагань зі стрільби КМО
ФСТ «Динамо» серед
правоохоронних органів, призери чемпіонату
СБУ з поліатлону, призери олімпіад з іноземних
мов, учасники наукових
конференцій із контррозвідки, кримінального
права і процесу, криміналістики, інформаційної безпеки.
Випускники підтримали багаторічну академічну традицію – на
згадку про курс вони посадили дерево на території альма-матер. ◆

вих доріг! Бажаю вам
горіти на роботі, але не
згорати. Працювати на
повну, але водночас знаходити час на себе, на
сім’ю, на життя. Прагнути
більшого, але завжди залишатись порядними», –
сказала вона.
Також
напередодні
церемонії вручення дипломів в Академії СБУ
відбулися урочистості з
нагоди присвоєння перших офіцерських звань.
Лейтенантські погони
випускникам
вручили
ректор Академії Андрій
Черняк,
керівництво

Інституту
контррозвідувальної діяльності та
курсові офіцери.
«Ви повинні вірити в
те, що робите, бо лише
так зможете досягнути
вершин. Впевнений, що
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«ЛЮДИНА МОЖЕ ДОСЯГТИ БУДЬ-ЧОГО, ЯКЩО
МАЄ ЧІТКУ МЕТУ», – ОЛЕКСАНДР МОРОЗОВ

5 червня виповнилося 70 років професору, доктору медичних наук, почесному академіку Національної академії педагогічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки України, колишньому завідувачу спецкафедри Національної
академії СБУ полковнику Морозову Олександру Михайловичу.
Олександр
Морозов
народився й до 17 років
проживав у Грузії. Там отримав загальну середню
та музичну освіту по класу фортепіано. У 1970 році
вступив у медичний інститут, паралельно отримав
військову
спеціальність
корабельного хірурга. Під
час навчання зацікавився
психотерапією та психіатрією, здобув кваліфікацію
психіатра.
У 1983 році захистив
кандидатську дисертацію,
а у 40 років уже отримав
ступінь доктора медичних
наук.
У 1999 році розпочав
свою кар’єру в СБУ. Дев’ять
років працював у ЦСО «А»
СБУ. Із 2007 року й до сьогодні є працівником Національної академії Служби
безпеки України.
Серед напрямів його
наукових досліджень: інформаційно-психологічна боротьба, методики
психологічного
впливу,
психологія
особистості,
вплив радіації на організм
людини, патопсихологія,
протидія тероризму, переговорна діяльність в
екстремальних
умовах
тощо.
Напередодні ювілею
ми
поспілкувалися
з

Олександром Михайловичем про його професійний шлях – лікарську,
педагогічну й наукову роботу, а також про плани й
погляди на життя.
- Олександре Михайловичу, що, на вашу думку, формує особистість та
що сформувало особисто
вас?
- Вирішальним фактором, звісно, є гени. Тому
що все основне в людині,
весь її життєвий потенціал закладений у генетичному коді. Але не можемо
не зважати на виховання
й оточення, у якому розвивається індивід. Також
важливими є цінності,
традиції, які переймає
людина. Без традицій ми,
мов рослина без ґрунту.
У моєму житті було багато складних ситуацій,
які мене загартували. Я
виріс у родині сільських
учителів і всього досягав
сам. Неодноразово мене
намагалися зламати – і
фізично, і морально. Але
в мене є стержень. Завжди розраховував лише на
себе та не зважав на думку «добрих порадників».
- Ви починали свій
шлях із медицини – як усе
ж таки прийшли до контррозвідки та антитерору?

- Ще на початку кар’єри
захопився дослідженнями мозку та психологічними операціями. Увів до
наукового вжитку поняття про те, що на сучасному етапі протиборства
полем бою стали розум і
психіка людини. Виховав
цілу плеяду психологів.
Пізніше зосередився на
проблемі
підвищення
психологічної
стійкості
військовослужбовців та
їхньої ефективності в екстремальних умовах, заснував курси з підготовки
переговірників.
- Якщо говорити про
ваших учнів, послідовників, – хто ці люди, ким найбільше пишаєтесь?
Коли
працював
професором на кафедрі
психології в Інституті внутрішніх справ, я навчав
молодих психологів. Мої
«морозовські» курси називали зіпсутими (сміється), бо після них виходили
психологи з іншим, особ‑
ливим підходом до справи. Багато з них стали докторами наук і вважаються
кращими
психологами
України. Більшість із них
працюють або працювали
в органах сектору безпеки
і оборони. Наприклад, мій
учень – Боднар Василь Єв-
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генович – наразі директор
одного з Департаментів
МВС України. Також можу
назвати, без перебільшення, найкращу свою
ученицю – Морозову Тетяну Романівну (дружина
Олександра Михайловича
– прим. редактора). Вона
засновниця і президент
Всеукраїнської асоціації
поліграфологів,
доктор
психологічних наук, автор
перших в Україні дисертації та підручника з питань
впровадження та використання поліграфних перевірок в інтересах забезпечення державної безпеки.
Тетяна Морозова протягом 18 років проводить поліграфні дослідження світового рівня. Зокрема у
2018-му, коли пані Тетяна
тестувала кандидатів на
посади в Державне бюро
розслідувань,
поліграф
виявив людей, які перебували на агентурному
зв’язку в спецслужбі
іншої країни.
- Розкажіть про роботу в ЦСО «А». Як потрапили в підрозділ, чим
займалися?
- У 1999 році мене запросили перейти з Інституту внутрішніх справ
у підрозділ «А», і я погодився. З того, що можна
розповідати про роботу в підрозділі, скажу,
що брав участь у підборі
кадрів, проводив проф е с ій н о - п с и х о л о г і ч н і
обстеження. Також безпосередньо працював із
бійцями, готував їх психологічно до будь-яких
несподіванок під час виконання
професійних
обов’язків.
- Уже 14 років ви працюєте в Академії. Яким
пам’ятаєте заклад? Що
змінилося з того часу?
- Академія змінилася
в позитивну сторону. Раніше це була структура
в стані становлення. Відчутно, що сьогодні Академія стає більш відкритою
і професійною, є міцний
колектив, потужний науково-педагогічний склад.
У перспективі – хотіло-

ся б залучення ще більшої кількості викладачів-практиків.
- Що б ви побажали
курсантам Академії, котрі лише стали на шлях
співробітника української
спецслужби?
- Бажаю курсантам
навчитися вчитися, стійко долати труднощі, бути
чесними із собою та своїми побратимами. Настане
момент, коли курсантська
парта буде далеко позаду, і ви будете працювати
з тими, із ким навчалися.
Вчиняйте завжди так, щоб
не було соромно з плином
років подивитися в очі й
сказати: «Маю честь».
- Зважаючи на весь
ваш професійний доробок, якими здобутками
найбільше пишаєтесь?
- У мене понад 150 наукових публікацій, монографії, посібники, методичні
рекомендації.
Кожна тема, за яку брався, розкрита. Пишаюсь,
що в усіх напрямках, у
яких працював, залишив
слід. Наприклад, після
аварії на ЧАЕС довів патологічний вплив малих
доз радіації на людину та
досліджував психічні розлади в ліквідаторів аварії.
Більше того, ще у 1994
році говорив, що потрібно готуватися до системної гібридної війни.
- Ваші наукові інтереси й пошуки дійсно доволі широкі. Розкажіть, на
чому зараз зосереджені?
Які у вас цілі?
- Окрім завдань на роботі, щовечора працюю
вдома. Наразі досліджую
тему політичної психіатрії.
А саме – геронтологічні
проблеми можновладців.
Хворий лідер – слабкий
лідер. І тоді його підлеглі починають вирішувати
глобальні стратегічні питання замість нього.
Загалом не втрачаю
жодної вільної хвилини.
Мої цілі – це зафіксувати, передати свої знання,
навики, досвід. Людина
може досягти будь-чого,
якщо має чітку мету. ◆
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СПІВПРАЦЯ

СКІЛЬКИ ЮРИСТІВ
ПЕРШИЙ ОЧІЛЬНИК СБУ І РЕКТОР
АКАДЕМІЇ РОЗПОВІЛИ ПРО НЮАНСИ ПОТРІБНО ГОТУВАТИ
ДЛЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ?
ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНИКІВ
Перший
Го л о в а
Служби безпеки України
Євген
Марчук
провів
відеоінтерв’ю
з
ректором
Національної академії СБУ
Андрієм Черняком.
Діалог двох представників Служби безпеки різних поколінь
вийшов дуже пізнавальним і тривав майже дві
години.
Ось
найцікавіші
фрагменти про «закулісся» оперативної роботи, контррозвідку та
майбутнє Академії.
Євген МАРЧУК

У найближчі 3, 5 і навіть 10 років я не бачу перспектив покращання стану з точки зору безпеки України.
Тому зараз я активно відстоюю позицію, що в СБУ
має бути Академія.
Під час гібридної війни в державі має бути посилений контррозвідувальний режим, але він не має
порушувати права людини. Спецслужбі потрібно
мати більше негласних джерел інформації, які допомагають контролювати появу загроз на первинному,
мікроскопічному рівні. І швидку систему реагування.
Будь-яка спецслужба сильна тоді, коли в неї є кваліфіковані, надійні, патріотичні негласні помічники в
тих сферах, де може зароджуватись небезпека, де
потрібні серйозні агентурні позиції.
Якщо відбудеться масове скорочення оперативних працівників – 10 тисяч, то як колишній оперативник даю гарантію, на жаль, погану, що мінімум половина, а може й більше «цінних оперативних джерел»,
які працювали на величезній довірі, відмовляться
від подальшої співпраці з іншим оперативником.

Голова Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак та голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина обговорили з керівництвом
НА СБУ реформу юридичної освіти закладів зі специфічними умовами навчання.

Андрій ЧЕРНЯК

Зараз великий сегмент злочинності відбувається саме в мережі.
Хочемо посилити економічну підготовку і кіберпідготовку
наших
фахівців. У перспективі
– об’єднати економіку,
право і кібер у спільну
єдину освітньо-професійну
програму – наприклад, у спеціальність
«Економічна безпека».
До негласних джерел
ставляться інколи скептично, але насправді ці
люди часто роблять героїчні вчинки. І якщо з ними
працює
патріотичний
кваліфікований оперпрацівник – він завжди буде
цінувати ці відносини.

Учасники зустрічі поділилися своїми поглядами стосовно підготовки
правників в Україні – як у
цивільних ЗВО, так і в закладах сектору безпеки
і оборони, рівня працевлаштування за фахом, а
також порушили питання
наскрізної магістратури
за спеціальністю «Право».
Ректор Академії Андрій
Черняк наголосив на важливості підготовки курсантів-юристів за держзамовленням,
оскільки
заклад насамперед готує
спеціалістів для української спецслужби. І навіть
зараз фундаментом підготовки курсантів є базові юридичні дисципліни.
Обговорюючи вартість
навчання, Сергій Бабак
зазначив, що підготовка
фахівців для спецслужби
– це питання національної
безпеки. Тож і ціна такої

підготовки не може бути
низькою. На його думку,
Академії варто більше
популяризувати відкриті
спеціальності, де готують
цивільних спеціалістів, і
розширювати співпрацю
з іншими освітніми й науковими установами.
Юлія Гришина зауважила, що Академія має
потенціал і можливості,
яких не мають інші заклади: «Перед вами сьогодні
стоять значні виклики.
Тож інноваційність і розвиток нових унікальних
спеціальностей – це ваше
майбутнє».
Керівництво
вишу
показало гостям сучасні навчальні лабораторії
та спеціалізовані класи,
де курсанти опановують
знання та навички з контррозвідки, криміналістики, іншомовної та вогневої підготовки. ◆

НА СБУ ТА НАВС СТАЛИ ПАРТНЕРАМИ
Ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк і
ректор Національної академії внутрішніх справ Володимир Чернєй підписали договір про співробітництво.
Віднині навчальні заклади стають партнерами. Тобто вони разом
працюватимуть над розробкою програм професійної підготовки фахівців для сектору безпеки
і оборони України, впровадженням інноваційних практик у сфері
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оперативно-розшукової
діяльності,
кібербезпеки, запобігання злочинам та юридичної
психології.
Планується розширення співпраці й у науковій
галузі – спільному проведенні фундаментальних і
прикладних досліджень

з актуальних безпекових
проблем, підготовці підручників і навчальних посібників, організації конференцій, круглих столів
та тренінгів.
Також окремим пунктом договору є здійснення спільної науково-експертної роботи із
законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності та безпеки
України. ◆

НАУКА

БЕЗ ГРИФУ СЕКРЕТНОСТІ

ШТАБ АТЦ ПРЕЗЕНТУВАВ НОВУ
МОДЕЛЬ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ
Нову антитерористичну концепцію презентував Штаб АТЦ при СБ України
під час науково-практичної конференції, яка відбулася в Академії.

Над новою моделлю
загальнодержавної системи боротьби з тероризмом працювала ціла

робоча група під егідою
АТЦ. Насамперед фахівці
оцінювали нинішню систему, шукали її вразли-

вості, щоб запропонувати перспективну модель.
«Сьогодні вкрай важливим є перегляд підходів до системи реагування на наявні терористичні
загрози. Боротьба з диверсійною діяльністю –
це один із основних елементів протидії збройній
агресії РФ», – наголосив
очільник Штабу АТЦ при
СБУ Геннадій Кузнєцов.
Нова модель, за його
словами, полягає в поєднанні антитерористичної та контрдиверсійної
діяльності в одному підрозділі, що дасть змогу
також зберегти статус

ІНФОРМАЦІЙНА І КІБЕРБЕЗПЕКА –
ЯК РОЗВИВАТИ І ЗАХИЩАТИ ВІД
ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ?
Під час науково-практичної конференції розглянули:

Сьогодні в умовах
жорсткої інформаційної
агресії РФ проти України
пріоритетним завданням
СБУ є формування комплексної системи протидії
гібридним загрозам. Академія вже давно стала
платформою, що об’єднує
фахівців з інформаційної
безпеки для розгляду
найгостріших питань.
Щороку в закладі проводять
Всеукраїнську
науково-практичну
кон-

ференцію
«Актуальні
проблеми управління інформаційною
безпекою
держави». Через карантинні обмеження вона відбулася в онлайн форматі.
Цьогоріч до наукового
форуму долучилися понад
140 провідних експертів
– представників органів
сектору безпеки і оборони, Міносвіти, Мінцифри,
Держспецзв’язку, Нацради з питань телебачення і
радіомовлення тощо.

◆ пріоритети розвитку
системи інформаційної та національної
безпеки на період до
2030 року;
◆ організаційно-правові проблеми захисту
кібернетичної безпеки
об’єктів критичної інфраструктури України;
◆ інноваційні підходи до
управління інформаційною безпекою держави, які представили
молоді вчені, студенти
та курсанти.
Організаторами форуму виступили Національна академія СБУ, Науководослідний інститут інформатики і права НАПрН
України та Інститут модернізації змісту освіти
МОН України. ◆
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СБУ як головного органу
боротьби з тероризмом.
До важливих аспектів
її практичної реалізації
належать:

◆ впровадження

перспективної
моделі
загальнодержавної
системи боротьби з тероризмом з імплементацією до неї контрдиверсійної функції;
◆ вдосконалення міжвідомчої
взаємодії,
оновлення механізмів
захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії кіберзагрозам;
◆ підготовка переговірників та організація
підвищення кваліфі-

кації суб’єктів боротьби з тероризмом;
◆ підвищення рівня обізнаності населення
та
відпрацювання
алгоритму дій при
виникненні терористичної загрози.
Як зазначив ректор
Академії Андрій Черняк,
ефективна протидія тероризму полягає в переході від реакційних
дій до превентивних. «Зі
свого боку Академія готова стати майданчиком
для обговорень актуальних питань протидії тероризму та міжвідомчої
співпраці суб’єктів боротьби з тероризмом», –
наголосив він. ◆

В АКАДЕМІЇ СБУ
ВПЕРШЕ ВРУЧИЛИ
ДИПЛОМ ДОКТОРА
ФІЛОСОФІЇ

Аспірантка Національної академії Служби безпеки України Олена Горчанюк стала першою, хто
здобув ступінь доктора
філософії в закладі та досліджував тему гендерних
правовідносин у СБУ.
За словами пані Олени, напрям наукових пошуків був обраний не випадково. Адже гендерні
питання стають усе актуальнішими в Україні та світі. Вони охоплюють різні
сфери життя суспільства,
а особливо військову. Однак для Служби безпеки

дослідження
«Гендерні
правовідносини в системі
професійної взаємодії в
СБ України» стало першим
на таку чутливу тему.
А от новоспечена докторка філософії сподівається, що цей напрям
буде розширюватися й
надалі. І це відповідно
допомагатиме СБУ інтегрувати гендерний компонент у службову діяльність
співробітників
сектору безпеки.
Ректор Національної
академії СБУ Андрій Черняк привітав науковицю з
успішним завершенням
підготовки за PhD-програмою та вручив диплом доктора філософії в
галузі знань «Воєнні науки, національна безпека,
безпека державного кордону» за спеціальністю
«Державна безпека». ◆
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МОВА, ФЕЙКИ І DARKNET: МОЛОДІ
НАУКОВЦІ ШУКАЮТЬ МЕТОДИ
ПРОТИДІЇ У КРИЗОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ
ХІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, студентів та курсантів: «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право,
інформаційна безпека» цьогоріч об’єднала представників 24 органів сектору
безпеки і оборони та науково-дослідних інституцій.

Форум відкрив ректор НА СБУ Андрій Черняк. Він наголосив, що з
2014 року Україна стала
справжнім полем битви
війни нового ґатунку й
отримала весь спектр
новітніх загроз – від
проксіармій до так званих «ядерних інформаційних ударів». І в цьому
протистоянні надважли-

во, щоб кожна інституція
і кожен громадянин відповідально й чесно виконували свої обов’язки
перед державою.
З вітальним словом
від Академії виступили
директорка
Навчально-наукового
центру
мовної підготовки Марина Кривич і завідувачка
кафедри теорії та прак-

тики перекладу Центру
Лариса Компанцева.
А потім своїм винятковим досвідом практичних
комунікацій на міждержавному рівні поділився
посол України у Таджикистані і Афганістані Василь
Серватюк. Він розповів
про виклики й перспективи публічної дипломатії та
її значення для розбудови

довгострокового стратегічного партнерства з іншими країнами.
Питання міжнародних
дипломатичних відносин
порушила й Оксана Сироїд,
віцепрезидентка з публічної політики й урядування
Київської школи економіки. Вона виокремила три
правила, як відстоювати
українські позиції на міжнародній арені: «Перше –
потрібно розвивати знання
про себе, друге – потрібно
дізнатися якомога більше
про мотивацію інших та
третє – необхідно подолати
страх когось образити».
Також свої доповіді
представили
урядова
уповноважена з питань
гендерної політики Катерина Левченко, голова
Центру правових та кримінологічних досліджень
Ганна Маляр і доцент
НТУУ «Київський політехнічний
університет
імені Ігоря Сікорського»
Євген Магда.
На
майстер-класах
експерти з університетів

імені Тараса Шевченка,
«К и є в о - М о г и л я н с ь ко ї
академії» та з Управління
Служби безпеки України
у Чернівецькій області
приділили увагу сугестії,
зокрема в комп’ютерних
іграх у мережі Darknet
та політичних промовах.
Окремо розповіли про
методи протидії інформаційно-психологічній
агресії, такі як фактчекінг
та історичний пошук.
Під час роботи в секціях науковці обмінялися
досвідом та обговорили:

◆ стратегічні та кризові
◆
◆
◆
◆

комунікації в умовах
збройних конфліктів;
технології інформаційно-психологічного протиборства;
взаємодію безпекових інституцій та суспільства;
гендерний підхід до
забезпечення національної безпеки;
лінгвістику тексту й
актуальні проблеми
перекладу. ◆

ВЧИМОСЯ ОНЛАЙН РАЗОМ ІЗ НАТО:
В АКАДЕМІЇ СТАРТУВАЛИ МІЖНАРОДНІ КУРСИ
Національна академія СБУ та Центр міжнародного співробітництва Апарату
Голови Служби організували розширений курс зі стратегічних комунікацій для
фахівців безпекових інституцій.
Цей курс вперше
відбуватиметься
за
сприяння Центру інформації та документації НАТО в Україні. Фактично, він став їхнім
співорганізатором.
На відкритті тренінгу директорка Центру
Вінета Кляйне зазначила, що метою курсу є
обмін досвідом зі стратегічних комунікацій та
розвиток міжвідомчої
взаємодії в протидії гібридним загрозам.

Окрім фахівців СБУ, до
участі у навчаннях також
долучилися
представники Збройних сил, Державної
прикордонної
служби та Національної
гвардії України.
Міжвідомчий
курс
«Практика
стратегічних комунікацій: досвід
України і НАТО» складатиметься з 4 модулів
і триватиме протягом
декількох місяців. Його
мета – вивчення передового досвіду Альянсу,

підвищення рівня обізнаності
безпекових
структур щодо аспектів євроатлантичної інтеграції,
формування
навичок та посилення
міжвідомчих стратегічних комунікацій.
На перших двох етапах курсу лекторами виступили фахівці НАТО,
співробітники Академії
СБУ, провідні українські
науковці та спеціалісти
зі стратегічних комунікацій. Зокрема, дирек-
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торка Центру інформації та документації НАТО
Вінета Кляйне, керівник
підрозділу НАТО з публічної дипломатії Бенджамін Тафт, міністерка у
справах ветеранів Юлія
Лапутіна,
заступниця
голови Комітету ВРУ
з питань національної
безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла
й позаштатна консультантка цього Комітету
Ганна Маляр, кандидат
політичних наук, доцент
Євген Магда й інші.
Міжнародні й вітчизняні експерти зосередили увагу на плану-

ванні інформаційних та
психологічних операцій,
розробці
комунікаційних кампаній, реагуванні
на гібридні виклики для
України.
Під час другого модулю учасники презентували наративи й меседжі
щодо
позиціонування
сектору безпеки і оборони України на основі національних та євроатлантичних цінностей, а також
запропонували ідеї для
інформаційних кампаній,
спрямованих на деокупацію та реінтеграцію ТОТ
Донецької та Луганської
областей. ◆

КОД НАЦІЇ

БЕЗ ГРИФУ СЕКРЕТНОСТІ

З БАТЬКІВЩИНОЮ В СЕРЦІ: ВИЙШЛА ДРУКОМ
ЧЕРГОВА ЗБІРКА ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗИ АКАДЕМІЇ СБУ
Щорічний художньо-публіцистичний альманах
Національної академії СБУ «З Батьківщиною в серці»
об’єднує твори на найболісніші та найактуальніші
теми сучасного українського суспільства: російськоукраїнська війна, мовне питання, патріотизм, особистісне й громадянське становлення, життєвий вибір.

До збірника ввійшли
твори здобувачів освіти,
подані на однойменний
відкритий літературний
конкурс, працівників НА
СБУ та членів їхніх родин, а також вірші рідних і друзів загиблих
співробітників Служби

безпеки. Цьогорічне
видання також
доповнене
авторськими
ілюс траціями курсантів
Академії.
У
зверненні до читачів ректор
Андрій Черняк зазначив,
що, лише маючи почуття національної гідності
та єдності, можна зберегти Україну та бути
рівним серед рівних у
міжнародній спільноті:
«Кожен із нас тією чи іншою мірою ідентифікує

себе з Україною. Завдання альманаху – щоб слова «Україна» та «патріотизм» осмислювалися не
лише розумом, а й переживалися серцем».
Рецензент збірника –
письменниця, лауреатка
літературних премій та
кавалер ордена Княгині
Ольги Галина Тарасюк –
високо оцінила майстерність та глибину авторів
прозових та поетичних
творів. Зокрема вірші матері позаштатного співробітника Служби безпеки України «Ендрю» Зої
Галущенко вона називає
новим етапом української
літератури: «Такі вірші за
столом не пишуть. Їх пишуть кров’ю чесного патріотичного серця нашого сучасника, який знає,
скільки коштує свобода й
незалежність». ◆

КУРСАНТКИ ІІ КУРСУ – ПЕРЕМОЖНИЦІ
ХІ МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО
КОНКУРСУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Конкурс започаткований Указом Президента
України у 2010 році. Із того часу він щороку об’єднує
навколо себе школярів, ліцеїстів, учнів професійно-технічних закладів, студентів, курсантів, а також
українську молодь, яка проживає за межами України.

Метою мовного турніру є вшанування творчої спадщини Тараса
Григоровича Шевченка,

стимулювання молодого
покоління до вивчення
української мови і літератури. У 2021 році для

учнів закладів професійно-технічної освіти, студентів і курсантів закладів вищої освіти Конкурс
проводився у три етапи. На фінальному етапі
журі розглянуло близько 350 творчих робіт із
13 областей України і міста Києва.
За результатами Конкурсу
представниці
ІІ курсу Національної
академії СБУ стали кращими серед курсантів
закладів вищої освіти.
Христина П. нагороджена дипломом І ступеня, а
Юлія Д. – ІІ ступеня.
Вітаємо дівчат і пишаємося, що така обдарована патріотична молодь –
курсанти Нацакадемії СБУ. ◆

ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Державна реєстраційна служба України
Газета – літературно-художнє, інформаційне видання
Сфера розповсюдження – загальнодержавна
Свідоцтво про реєстрацію: КВ №19050 – 7840 Р
(18.05.2012 р.)

У НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ СБУ
ЗАПОЧАТКУВАЛИ ТРАДИЦІЮ ПОКАЗІВ
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КІНО
Першою стрічкою, представленою на огляд та обговорення курсантів і співробітників, стала військова драма режисера Зази Буадзе «Мати апостолів».

Презентували кінороботу продюсер Дмитро
Овечкін та народний артист України Богдан Бенюк, який зіграв у фільмі
одну з головних ролей.
«В основі сюжету – реальні події, що відбувалися на сході України у
2014 році. Це фільм-уклін
матерям, діти яких загинули, захищаючи Батьківщину», – зазначив перед початком показу в
актовому залі Академії
Дмитро Овечкін.
Він розповів глядачам, що «Мати апостолів»
спершу був фільмом про
силу і всеосяжну любов
матері, яка здатна пройти
через пекло війни, щоб
урятувати не лише рідного сина і його побратимів,
а й навіть пропащі душі
ворогів. Проте з кожним
показом
відкриваються нові сенси та інсайти
стрічки, які знаходять
відгуки в серцях. Наприклад, роль українських
розвідників, заляканість і
безпорадність людей, які
залишилися на окупованих територіях, боротьба
за свідомість українців
тощо.
«Фільм
закінчився,
увімкнули світло в залі, а
у всіх сльози на очах. Гра
акторів та звуковий су-
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провід – до мурах. Важку атмосферу допоміг
розрядити своїм добрим
гумором та самоіронією Богдан Михайлович
Бенюк. Таке кіно зараз
особливо потрібне українцям», – поділилася враженням від перегляду
співробітниця закладу.
Богдан Бенюк та Дмитро Овечкін розповіли
глядачам про знімальний процес, моменти, які
лишилися поза кадром,
роботу акторів і життя
стрічки після прем’єрного показу та промотуру. 28 травня 2021 року
фільм «Мати апостолів»
переміг на престижному
Нью-Йоркському
кінофестивалі IFFNY у трьох
номінаціях: «Найкращий
повнометражний фільм»,
«Найкраща жіноча роль»
та «Найкращий сценарій».
Ректор Нацакадемії
СБУ Андрій Черняк подякував гостям за презентацію: «Сьогодні ми
започаткували таку гарну традицію – кінопоказ
сучасних патріотичних
фільмів разом із представниками знімальної
групи та акторами. Будемо розвивати її та вчити
нашу молодь на кращих
зразках українського кінематографа». ◆
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