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Тема: Складання та вміст тривожної валізи на випадок термінової евакуації 

або переходу до захисних споруд (підвалів, погребів, тощо). Види 

терористичних проявів проявів та способи дій терористів.  

 

Матеріал до уроку 

"Тривожний комплект", або "тривожна валіза", — набір речей, 

завчасно підготовлений для використання в разі екстреної ситуації. Вміст 

"тривожної валізи" значно різниться в залежності від передбачуваної ситуації 

та планованих у ній дій. 

У нинішній складний для держави час рятувальники радять громадянам 

упакувати для себе так звану екстрену (або "тривожну") валізу на випадок 

виникнення надзвичайної ситуації. Як правило, це міцний і зручний рюкзак 

об'ємом від 25 л або спортивна сумка. "Тривожна валіза" містить базовий набір 

речей, які можуть знадобитися у будь-якій екстремальній ситуації: природне 

лихо або техногенна катастрофа. Всі предмети повинні бути новими, тобто не 

використовуватися власником у повсякденному житті. Загальна вага екстреної 

валізи не повинна перевищувати 50 кг. 

Насамперед до "тривожної валізи" слід покласти важливі документи 

(паспорт, водійські права, документи на нерухомість) в поліетиленовій 

упаковці. Вони повинні бути під рукою, щоб у разі потреби їх не шукати. 

Також рекомендовано мати в запасі певну кількість грошей і дублікати 

необхідних ключів. 

 



 

Під рукою повинен бути комплект змінного одягу, нитки та голки. Серед 

засобів гігієни зазвичай рекомендують мати зубну щітку і зубну пасту, мило, 

рушник, туалетний папір тощо. Варто захопити із собою карту з компасом, 

блокнот та олівець, ліхтарик, свічку, сірники, ніж, спальник та інші необхідні 

речі. 

"Тривожна валіза" обов'язково включає в себе аптечку, куди входять бинти, 

лейкопластир, вата, йод, джгут, шприци, активоване вугілля (інтоксикація), 

парацетамол (жарознижуюче), пенталгін (знеболююче) та інші ліки. 

Крім цього, необхідно мати при собі набір металевого посуду і запас їжі 

на кілька днів. Бажано, щоб продукти були з тривалим терміном зберігання 

та їх можна було б вживати без попередньої обробки. А головне, слід зробити 

запас питної води на 1-2 дні. 

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. 

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. 
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