
Тема уроку 15, 16: Соціально-політичні небезпеки, їхні види та 

особливості. 

Мета: оволодіти знаннями щодо соціально-політичних небезпек, їх видів та 

особливостей. 

Хід уроку 

Війна – це збройна боротьба між державами (їх коаліціями) або 

соціальними, етнічними та іншими спільнотами; у переносному розумінні слова 

– крайня ступінь політичної боротьби, ворожих відносин між певними 

політичними силами.  

Більш як чотири тисячоліття відомої нам історії лише близько трьохсот 

років були абсолютно мирними. Війни на планеті забрали вже понад 4 млрд. 

людських життів. Кількість загиблих різко зростала з розвитком засобів 

знищення людей та розширенням масштабів військових дій.  

Найбільшу потенційну небезпеку для людства та природного середовища 

становить ядерна зброя. Про це свідчать результати атомного бомбардування в 

серпні 1945 року міст Хіросіма та Нагасакі в Японії. Окрім смертельного 

опромінення, сталося радіоактивне зараження ґрунту, рослин, повітря, будівель. 

Кількість убитих становила 273 тис. осіб, під смертельне радіоактивне 

опромінення потрапило 195 тисяч осіб.  

Велику небезпеку становлять хімічна та бактеріологічна зброя.  

За приблизними даними, з часу закінчення Другої світової війни в 

локальних військових конфліктах загинуло 22-25 мільйонів осіб. Наведемо 

приклади локальних військових конфліктів середини та кінця XX ст. Це війна у 

В’єтнамі, воєнні дії в Афганістані, вторгнення Іраку в Кувейт, війна в Руанді, 

військовий конфлікт в Югославії, війна в Чечні та низка інших «малих» війн. 

Кожна з них принесла людські втрати, біль та страждання тисячам і тисячам 

сімей, окрім того супроводжувалась глибоким руйнуванням біосферних 

структур.  

Сучасний світ дуже малий і вразливий для війни. Врятувати і зберегти 

його неможливо, якщо не покінчити з думками та діями, які століттями 

будувалися на прийнятності та припустимості війн і збройних конфліктів.  

Тероризм. До соціально-політичних конфліктів належить виступ 

екстремістських угруповань (тобто тероризм). В наш час явище тероризму 

досить поширене. Якщо донедавна звертання до терору як засобу вирішення 

політичних або релігійних проблем було винятковим, надзвичайним явищем, то 

в наші дні практично щоденні повідомлення про терористичні акти 

сприймаються як щось неминуче. Терор став органічною складовою сучасного 

життя і набув глобального характеру.  

Тероризм (від лат. terror — страх, залякування) — це форма політичного 

екстремізму, застосування найжорсткіших методів насилля, включаючи фізичне 

знищення людей, для досягнення певних цілей.  

Тероризм здійснюється окремими особами, групами, що виражають 

інтереси певних політичних рухів або представляють країну, де тероризм 

піднесений до рангу державної політики. Тероризм — антигуманний спосіб 

вирішення політичних проблем в умовах протиборства, зіткнення інтересів 

різних політичних сил. Він може застосовуватись і як засіб задоволення амбіцій 



окремими політичними діячами, і як знаряддя досягнення своїх цілей 

мафіозними структурами, кримінальним світом.  

Визначити тероризм можна як політику залякування, пригнічення 

супротивника силовими засобами. Існує три основних види тероризму: 

політичний, релігійний та кримінальний.  

Найбільш поширеними у світі терористичними актами є:  

 напади на державні або промислові об'єкти, які призводять до 

матеріальних збитків, а також є ефективним засобом залякування та 

демонстрації сили;  

 захоплення державних установ або посольств (супроводжується 

захопленням заручників, що викликає серйозний громадський резонанс);  

 захоплення літаків або інших транспортних засобів (політична мотивація 

— звільнення з тюрми товаришів по партії; кримінальна мотивація — 

вимога викупу);  

 насильницькі дії проти особистості жертви (для залякування або в 

пропагандистських цілях);  

 викрадення (з метою політичного шантажу для досягнення певних 

політичних поступок або звільнення в'язнів; форма самофінансування);  

 політичні вбивства (це один з найбільш радикальних засобів ведення 

терористичної боротьби; вбивства, в розумінні терористів, повинні 

звільнити народ від тиранів);  

 вибухи або масові вбивства (розраховані на психологічний ефект, страх та 

невпевненість людей).  
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