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Гр. 32 «Захист України» 

Урок 64-65 «Види терористичних проявів та способи дій терористів. Захист 

від терористичних проявів». 

Мета уроку:  

здобуття знань про тероризм як явище та види терористичних проявів; 

 

напрацювання навичок щодо захисту від терористичних актів. 

 

Хід 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. 11 вересня 2001 р. світ був 

шокований зухвалими терористичними актами, скоєними підручними бен 

Ладена в Нью-Йорку і Вашингтоні. Цього дня бойовики-смертники з організації 

«Аль-Каїда» спрямували пасажирські літаки на башти-близнюки Всесвітнього 

торговельного центру, які були символом прогресу і могутності Америки, а 

також на Пентагон. У результаті загинуло близько 7 тис. людей, багато 

будинків було зруйновано, значно постраждав престижний діловий район Нью-

Йорка — Мангеттен. Це був один з найбільших терористичних актів у світі. А 

через кілька тижнів американці почали отримувати листи зі збудниками 

сибірки — страшної інфекційної хвороби. Після цього уряд США вжив 

рішучих заходів з метою знищення центрів світового тероризму.  

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 терроризму 

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.  

Тероризм — злочин проти людства. Обов’язковими елементами, які 

характеризують тероризм, є: наявність насильства, як правило, збройного або 

його загрози; заподіяння чи загроза шкоди здоров’ю людини або матеріальних, 

моральних збитків; позбавлення або загроза позбавлення життя людей. 

Такі дії здатні викликати широкий резонанс, залишити глибокий слід у 

психології населення або значної його частини, підірвати атмосферу безпеки, 

спокою, стабільності в суспільстві.  

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.  

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.  

Якщо 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 іорганізаціях, 

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, 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. 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. 

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. 

Як різновид організованої злочинності, яка проникає в потужну тіньову 

економіку, тероризм може поставити під сумнів увесь процес подальшого 

розвитку людства. На сьогодні значно зріс та розширив свої межі тероризм 



міжнародного характеру, тобто такий, що зачіпає інтереси двох або більше 

держав, порушує міжнародний правопорядок.  

Міжнародний тероризм — здійснювані у світовому чи регіональному 

масштабі терористичними організаціями, угрупованнями, у тому числі за 

підтримки державних органів окремих держав, з метою досягнення певних 

цілей суспільно небезпечні насильницькі діяння, пов’язані з викраденням, 

захопленням, вбивством невинних людей чи загрозою їхньому життю і 

здоров’ю, зруйнуванням чи загрозою зруйнування важливих господарських 

об’єктів, систем життєзабезпечення, комунікацій, застосуванням чи загрозою 

застосування ядерної, хімічної, біологічної та іншої зброї масового ураження. 

Віднедавна поширився кібертероризм, або комп’ютерний тероризм — 

використання або загроза використання комп’ютерних технологій з метою 

порушення суспільної рівноваги, залякування населення, вплив на прийняття 

рішень органами влади для досягнення політичних, корисливих або будь-яких 

інших цілей, а також напад на комп’ютерні мережі, обчислювальні центри, 

центри керування військовими мережами і медичними установами, банківські 

та інші фінансові мережі, засоби передавання інформації за допомогою 

комп’ютерних мереж.  

На сьогодні Інтернет відіграє важливу роль у житті сучасної людини. 

Інтернет — це необмежений ресурс, який може бути використаний у всіх 

галузях діяльності людини. 

 Проте він може бути і небезпечним, особливо для молоді. Основні 

небезпеки — це агресія, сексуальні домагання, заклики заподіяти шкоду, 

переслідування, образи, психологічний тиск, шахрайство, крадіжки, екстремізм, 

неетична реклама, порнографія, комп’ютерні віруси. Щоб запобігти цьому, 

ніколи не давайте приватної інформації про себе (прізвище, адресу, номер 

телефону) 

. Деколи ми маємо можливість зіткнутися із телефонним тероризмом або 

його наслідками. Телефонні погрози стосуються, як правило, великого 

скупчення людей, коли повідомляють про нібито мінування вокзалів, 

кінотеатрів, адміністративних будинків, навчальних закладів тощо. За 

твердженнями працівників поліції, деколи подібними витівками займаються 

10–15-річні підлітки, які мають на меті зірвати таким чином заняття в 

навчальному закладі. Незважаючи на те, що повідомлення зазвичай не 

підтверджується, на перевірку кожного з них відволікається багато людей і 

техніки (поліція, співробітники спецпідрозділів, пожежники, рятувальники, 

медики), і люди зазнають матеріальних збитків.  



Телефонне хуліганство та телефонний тероризм є злочинами, за які 

передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, згідно з ККУ, за такі 

витівки можна отримати штраф у великому розмірі або ж обмеження волі на 

термін до п’яти років. За неповнолітніх платити доведеться батькам, про що 

варто пам’ятати і дорослим, і дітям. За останніми науковими дослідженнями 

голосу в так званих фоноскопічних лабораторіях, навіть за незначними 

записаними фразами можуть встановити стать, вік, вагу, стан. Ігри в Інтернеті 

мождуть бути небезпечними здоров’я, регіон проживання, національність тощо. 

Цих даних вистачає для того, щоб встановити особистість «жартівника», який 

має заплатити і за проведення цієї доволі дорогої (до 5000 доларів США) 

експертизи. 

У сучасному світі не зменшується кількість випадків захоплення 

заручників. Заручник — фізична особа, яка захоплена і / або утримується з 

метою спонукання державного органу, підприємства, установи чи організації 

або окремих осіб здійснити якусь дію або утриматися від здійснення якоїсь дії 

як умови звільнення особи, що захоплена. Такі злочини, як правило, 

супроводжуються образою честі та гідності захоплених людей, заподіяння їм 

моральних і фізичних страждань, тілесних ушкоджень і навіть смерті.  

Рекомендації фахівців, що робити до, під час і після захоплення вас 

заручником у транспортному засобі: • не загострюйте розмови з незнайомцями 

на теми політичного, релігійного характеру; • не реагуйте на зухвалу поведінку 

терористів, не вдавайтеся до дій, що можуть привернути їхню увагу; • 

продовжуйте спокійно сидіти, ні про що не питаючи й не дивлячись в очі 

терористам, бажано підкоритися їм беззастережно; • перш ніж пересунутися чи 

відкрити сумочку, запитуйте дозволу; • у разі стрілянини лягайте на підлогу або 

ховайтеся за сидінням, але нікуди не біжіть; у подібній ситуації місця біля вікна 

слугують кращою схованкою, ніж місця в проході; • іноді трапляється нагода 

врятуватися, перебуваючи біля виходів, розгляньте варіанти втечі через 

аварійні виходи; • постарайтеся визначити кількість терористів; • якщо вдається 

симулювати симптоми хвороби, з’являється можливість звільнитися в 

результаті переговорів: часто терористи звільняють жінок, дітей, літніх і хворих 

людей; • звільнені заручники мають повідомити якнайбільше деталей: кількість 

загарбників, у якій частині транспортного засобу вони перебувають, яку зброю 

мають, кількість пасажирів і їхнє розташування, моральний стан терористів; • 

сховайте документи і матеріали, що можуть вас скомпрометувати; • віддайте 

особисті речі, яких вимагають терористи; • не впадайте в паніку, краще 

подумайте, як знайти вихід зі становища; • постарайтеся зрозуміти наміри 

терористів, щоб оцінити можливості для опору; • спробуйте з’ясувати, чи 

налаштовані вони рішуче, чи можливий діалог; • уникайте необдуманих дій, 



тому що в разі невдачі можна поставити під загрозу власну безпеку і безпеку 

інших пасажирів; • постарайтеся визначити можливих помічників серед 

пасажирів; • організуйте почергове постійне спостереження за діями 

терористів; • намагайтеся зайняти себе: читати, писати, грати чи розмовляти із 

сусідами.  

Отже, за будь-якої ситуації, якщо ви опинилися в заручниках: ◊ не 

допускайте дій, які можуть спровокувати нападників до застосування зброї; ◊ 

не звертайте увагу на образи і приниження, не поводьтеся зухвало; ◊ виконуйте 

вимоги злочинців, не заперечуйте їм, не допускайте істерики і паніки; ◊ перш 

ніж що-небудь зробити, — запитуйте дозволу; ◊ якщо ви поранені, 

постарайтеся не рухатися, — цим уникнете додаткової втрати крові. Під час 

вашого звільнення: ➢ ляжте на підлогу обличчям вниз, голову закрийте руками 

і не рухайтеся; ➢ тримайтеся, по можливості, подалі від дверних та віконних 

прорізів; ➢ у жодному разі не біжіть назустріч працівникам спецслужб або від 

них, так як вас можуть прийняти за злочинців.  

Відповідно до ст. 147-ої ККУ, захоплення особи як заручника з метою 

спонукати родичів затриманого, державну або іншу установу, підприємство чи 

організацію фізичної або службової особи до вчинення чи утримання від 

вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника карається позбавленням 

волі на строк від п’яти до восьми років. Ті самі дії, якщо вони були вчинені 

щодо неповнолітнього або організованою групою, або були поєднані з 

погрозою знищення людей, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, караються 

позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.  

Тероризм є особливо небезпечним злочином, і за нього передбачено 

покарання аж до найвищої міри — довічного позбавлення волі. Але 

справедливе покарання злочинців не може повернути життя та здоров’я 

постраждалим унаслідок терористичних актів. Зважаючи на це, дотримання 

елементарних правил безпеки в таких ситуаціях є найважливішою запорукою 

збереження життя. 

Основні заходи щодо запобігання можливого терористичного акту: 

 не торкайте у вагоні поїзда, під'їзді або на вулиці нічийні пакети (сумки), 

не підпускайте до них інших. Повідомите про знахідку співробітника 

поліції; 

 у присутності терористів не виказуйте своє невдоволення, утримаєтеся 

від різких рухів, лементу  й стогонів; 

 при погрозі застосування терористами зброї лягайте на живіт, захищаючи 

голову руками, подалі від вікон, засклених дверей, проходів, сходів; 



 використайте будь-яку можливість для порятунку; 

 якщо відбувся вибух – вживайте заходів щодо недопущення пожежі та 

паніки, надайте домедичну допомогу постраждалим; 

 намагайтеся запам'ятати прикмети підозрілих людей і повідомте їх 

прибулим співробітникам спецслужб. 

   

Дії під час перестрілки: 

 якщо стрілянина застала вас на вулиці, відразу ж лягте й озирніться, 

виберіть найближче укриття й проберіться до нього, не піднімаючись у 

повний зріст. Укриттям можуть служити виступи будинків, пам'ятники, 

бетонні стовпи або бордюри, канави. Пам’ятайте, що автомобіль – не 

найкращий захист, тому що його метал тонкий, а пальне – 

вибухонебезпечне. За першої нагоди сховайтеся у під'їзді будинку, 

підземному переході, дочекайтеся закінчення перестрілки; 

 проводьте заходи для порятунку малолітніх дітей, за необхідності 

прикрийте їх своїм тілом. За можливості повідомте про інцидент 

співробітників поліції; 

 якщо в ході перестрілки ви перебуваєте у будинку – укрийтеся у ванній 

кімнаті й ляжте на підлогу, тому що перебувати у кімнаті небезпечно 

через можливість рикошету. Перебуваючи в укритті, стежте за можливим 

початком пожежі. Якщо пожежа почалася, а стрілянина не припинилася, 

залиште квартиру й сховайтеся в під'їзді, далі від вікон. 

Дії у випадку захоплення літака (автобуса): 

 якщо Ви виявилися в захопленому літаку (автобусі), не привертайте до 

себе уваги терористів. Огляньте салон, визначте місця можливого укриття 

на випадок стрілянини; 

 заспокойтеся, спробуйте відволіктися від того, що відбувається, читайте, 

розгадуйте кросворди; 

 зніміть ювелірні прикраси; 

 не дивіться в очі терористам, не пересувайтеся по салону та не 

відкривайте сумки без їхнього дозволу; 

 не реагуйте на провокаційну або зухвалу поведінку; 

 якщо представники влади почнуть спробу штурму – лягайте на підлогу 

між кріслами й залишайтеся там до закінчення штурму; 

 після звільнення – негайно залиште літак (автобус), тому що не 

виключена можливість його замінування терористами й вибуху парів 

бензину. 

 



Якщо ви стали жертвою телефонного терориста: 

 подзвоніть з іншого телефону (мобільного, від сусідів) на вузол зв`язку 

або оператору і скажіть причину дзвінка, своє прізвище, адресу та номер 

свого телефону; 

 намагайтесь затягнути розмову та записати її на диктофон чи дайте 

послухати свідкам (сусідам); 

 одночасно, з розмовою і записом на диктофон, друга людина дзвонить з 

іншого телефону на вузол зв`язку або оператору, а потім в поліцію за 

телефоном 102 для термінового затримання того, хто телефонував; 

 напишіть заяву начальнику відділення поліції, на території якого ви 

проживаєте, для прийняття необхідних заходів; 

 поліція, за запитом на вузол зв`язку або оператору, отримає номер 

телефону, адресу, прізвище того, хто дзвонив і прийме необхідні міри. 

Контрольні запитання: 

1. Що таке тероризм і в чому його суть? Наведіть приклади тероризму. 

Які причини тероризму, і чим він небезпечний?  

2. Які дії називають терористичним актом? Чим ці дії небезпечні для 

суспільства? Які види терористичних актів є найбільш поширеними у світі?  

3. У чому полягає небезпека використання терористами замаскованих 

вибухових пристроїв? Під що найчастіше маскують вибухонебезпечні 

предмети?  

4. Як треба діяти, якщо виявлено вибуховий пристрій або підозрілий 

предмет?  

5. У чому полягає суть міжнародного тероризму?  

6. Що таке комп’ютерний тероризм? Які ще небезпеки можуть бути в 

Інтернеті і як їх уникнути?  

7. Які наслідки можуть мати телефонне хуліганство і телефонний 

тероризм?  

8. Як діяти під час і після захоплення вас заручником?  

9. Яке покарання передбачено для терористів? Як здійснюється боротьба 

з тероризмом в Україні? 

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 



Література: § 31 підручнику «Захист Вітчизни». Рівень стандарту: підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти/А.А. Гудима, К.О.Пашко, 

І.М.Герасимов, М.М.Фука, Ю.П.Щирба. – Тернопіль: Астон, 2019.  

Для надсилання фотоконспектів прошу використовувати Viber 

+380934687823 або e-mail: gypz42@gmail.com. До фото конспектів 

прошу додавати фото обкладинки зошиту для конспектування з 

прізвищем та номером групи. 
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