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Тема: Види терористичних проявів та способи дій терористів. Захист від 

терористичних проявів та дії населення в умовах надзвичайних ситуацій, 

пов‘язаних з можливими терористичними проявами. 

 

Матеріал до уроку 

Тероризм (від лат. terror — жах) — суспільно небезпечна діяльність, яка 

полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом 

захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та 

органів влади або зазіхань чи інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому 

невинних людей, або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення 

злочинних цілей. 

Тероризм — найбільш суспільно небезпечний злочин, що створює 

загрозу безпеці громадян, суспільства і держави.  

Крім нього, до соціальних надзвичайних ситуацій належать: • 

провокування масових заворушень серед населення; • дестабілізація 

обстановки в суспільстві з використанням ЗМІ та інших інформаційних 

засобів; • створення умов для дестабілізації економіки й фінансової системи 

держави. 

Тероризм — загроза людству ХХІ століття. 

Терористичні акти  — злочинне діяння у формі застосування зброї, 

вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, відповідальність за які передбачена 

статтею 258-ою КК України. Важливе значення має вивчення мотивів 

терористичних актів, оскільки це дає змогу розробляти ефективні дії щодо їх 

нейтралізації. Основою тероризму можуть бути політичні мотиви 

(залякування населення, послаблення державної влади, змушування до певних 

дій або фізичне знищення політичних супротивників), а також дії, що 



мотивуються релігійними переконаннями, помстою, користолюбством, 

економічною конкуренцією або пов'язані з поведінкою психічно хворих 

людей. 

 

 

Терористичні акти: • спричиняють масові людські жертви, • чинять 

значний психологічний тиск на великі маси людей, • спричиняють руйнування 

матеріальних і духовних цінностей, які можуть не підлягати відновленню, • 

сіють ворожнечу між державами, провокують війни, недовіру і ненависть між 

соціальними і національними групами, що тривають, іноді, протягом життя 

цілого покоління. 

Відомо, що дії, вчинені під час війни, зокрема партизанський рух, не 

кваліфікують як терористичні. 

Найпоширенішими у світі терактами є: захоплення державних установ або 

посольств; напади на державні або промислові об'єкти; захоплення літаків; 

насильницькі дії проти особи; викрадення; політичні вбивства; вибухи або 

масові вбивства. 

Отже, теракт — безпосереднє вчинення злочину терористичного характеру 

у формі: 

 вибуху, підпалу, застосування або загрози застосування ядерних 

вибухових пристроїв, радіоактивних, хімічних, сильнодіючих отруйних, 

біологічних і вибухових речовин; 

 знищення, пошкодження або захоплення транспортних засобів 

(наземних, морських, повітряних) чи інших об'єктів; 

 замаху на життя державного чи громадського діяча, представника 

національних, етнічних, релігійних чи інших груп населення; 

 захоплення заручників, викрадення людини; 



 створення небезпеки заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну 

невизначеного кола осіб шляхом створення умов для аварій і катастроф 

техногенного характеру або реальної загрози створення такої небезпеки; 

 поширення загроз у будь-якій формі і будь-якими засобами; заподіяння 

значної майнової шкоди чи інших суспільно небезпечних наслідків. 

Терористичні акти щороку стають все більш ретельно організованими і 

жорстокими, з використанням найсучаснішої техніки, зброї, засобів зв'язку. У 

різних регіонах світу політичними і націоналістичними радикалами, що взяли 

на озброєння методи терору для досягнення своїх цілей, організована 

розгалужена мережа підпілля, складів зброї, вибухових речовин і фінансових 

установ. Для прикриття терористичних організацій функціонує система фірм, 

компаній, банків і фондів. 

 

Представники терористичної організації 

Найвірогіднішими цілями терористичних атак є місця масового 

перебування людей та об'єкти підвищеної небезпеки, які внаслідок підриву 

призводять до значної кількості людських жертв і можуть створити додаткову 

загрозу населенню та територіям, унаслідок викиду в навколишнє природне 

середовище небезпечних речовин (хімічних, біологічних, радіоактивних). 

В Україні до таких об'єктів належать: • атомні електростанції, • 

транспортні вузли (зокрема аеропорти, залізничні станції), • магістральні 

трубопроводи, • військові склади, арсенали, • промислові підприємства, 

установи, організації, які виробляють, використовують, зберігають, продають 

біологічні препарати, високотоксичні й отруйні речовини. 

 ви опинилися поблизу таких об'єктів на момент здійснення чи загрози 

терористичних актів, то правила безпеки аналогічні тим, які використовують 

у разі відповідних виробничих аварій і катастроф. Важливим при цьому є 



обдумана поведінка і відсутність паніки, негайний вихід за межі небезпечної 

зони, уміння надати медичну допомогу постраждалим та повідомлення 

компетентних служб. 

Типовою зброєю терористів є використання замаскованих вибухових 

пристроїв. Залежно від мети терористичного акту, такі пристрої, 

укомплектовані годинниковим механізмом, терористи можуть залишати в 

житлових будинках, навчальних закладах, установах і організаціях, 

підприємствах, громадському транспорті тощо. Завдяки пильності громадян, 

можна запобігти численним жертвам від спрацювання вибухового пристрою. 

Терористи намагаються розмістити вибухові пристрої в найбільш уразливих 

місцях, де зможуть завдати найбільшої шкоди населенню. 

До таких місць, як правило, належать: • автомобілі; • входи, внутрішні 

двори, підсобні приміщення адміністративних і житлових будинків, 

складських приміщень; • урни для сміття, інженерні комунікації в місцях 

масового перебування людей (на фестивалях, ярмарках, базарах, у 

супермаркетах, підземних переходах тощо); • громадський транспорт (вагони 

тролейбусів, автобусів, трамваїв, поїздів тощо); • об'єкти підвищеної 

небезпеки тощо. 

В окремих випадках вибуховий пристрій може бути замаскований у 

поштових посиланнях (посилки, конверти), букетах квітів, подарунках тощо. 

Також до ознак підозрілих предметів, що можуть бути вибуховими 

пристроями, належать : • електропроводи, що виходять з невідомого предмета, 

антени, лампочки на його поверхні, хід годинника, що прослуховується; • 

залишені предмети побутового призначення (валізи, сумки, пакунки, гаманці, 

дитячі іграшки, ручні ліхтарики, парасольки тощо);• наявність предметів у 

місцях, не призначених для них (наприклад дитяча іграшка біля вхідних 

дверей); • отримання поштового відправлення, уміст якого чи відправник йому 

не відомі; • наявність у виявлених предметах характерного вигляду штатних 

боєприпасів, навчально-імітаційних, сигнальних, освітлювальних, 

піротехнічних виробів; • наявність у виявлених предметах запаху бензину, 



газу, розчинника, пально-мастильних матеріалів, хімічних речовин тощо; • 

наявність диму, що виходить із предмета; • наявність у виявленому предметі 

елементів (деталей), що не відповідають його прямому призначенню, 

наприклад прикріпленого до нього мобільного телефона (іл. 31.8), 

радіостанції, акумулятора; • надзвичайно велика маса виявленого предмета 

(наприклад невідповідність ваги коробки від цукерок, банки від кави, блокнота 

тощо); • нестандартний вигляд тари для посилки; • наявність у дверях, вікнах, 

воротах будь-яких сторонніх предметів (наприклад, закріпленого дроту, 

ниток, важелів, шнурів тощо); • наявність стороннього сміття на прилеглій 

території, розкопаного ґрунту на газонах, обмеженого ремонту тротуару, стіни 

будинку за відсутності пояснень щодо їх проведення відповідними службами. 

 

Предмети, під які найчастіше маскують вибухонебезпечні предмети 

 

Залишену річ перевіряє працівник піротехнічного підрозділу ДСНС 

 

Невідомий пакунок з мобільним телефоном 

Пам'ятайте: що вибухова речовина може мати різні властивості і її можна 

замаскувати навіть у поштовому конверті. 

У разі виявлення вибухового пристрою або підозрілого предмета 

необхідно: • зберігати спокій; • повідомити представникам поліції про 



знахідку, охорони, аварійно-рятувальних служб або зателефонувати за 

номерами 101, 102; • не курити. 

 

Служба поліції, яка забезпечує ліквідацію вибухових пристроїв 

Також потрібно: 

 не користуватися запальничками, іншими джерелами відкритого вогню, 

а також предметами, що можуть його утворювати; 

 не доторкатися руками або іншими предметами до підозрілої речі; 

 у жодному разі не намагатися перемістити підозрілий предмет 

(вибуховий пристрій) або змінювати його положення; 

 не залишати місце, де виявлено підозрілий предмет, за можливості, 

організувати його охорону. 

Тероризм, на жаль, став невід'ємною частиною політичних і економічних 

процесів у світі й становить усе більш значну загрозу громадській і 

національній безпеці. Із одиничних проявів він перетворився в масове явище. 

 

Домашнє завдання: написати конспект. 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 


