


Тероризм (від лат. terror – страх, жах) 

— метод, за допомогою якого 

організована група або партія

намагається досягти своїх цілей, 

використовуючи насильство.



Тероризм використовується

окремими особами, групами, що

виражають інтереси певних

політичних рухів або представляють

країну, де тероризм піднесений до 

рангу державної політики.



Тероризм породжується

суперечностями в

суспільстві: політичними,

соціальними,

територіальними,

національними,

світоглядними.



Найбільш поширені терористичні акти:

 напади на державні або промислові об’єкти;

 захоплення державних установ або посольств;

 захоплення літаків або інших транспортних засобів;

 насильницькі дії проти особистості жертви;

 викрадення;

 політичні вбивства;

 вибухи або масові вбивства, які розраховані на

психологічний ефект, страх та невпевненість людей).



Жертвою терору може стати кожна людина –

від політичного діяча до звичайного школяра

і так сталося в центрі Москви 23 жовтня

2002 року, коли більше ніж 50 озброєних

терористів захопили зал у якому йшов

популярний мюзикл «Норд-ост».

А при захопленні

заручників у школі № 1

міста Беслан, терористи

утримували в будівлі школи

понад 1100 дітей протягом

трьох діб.



11 вересня 2001року в США два

пасажирські літаки, викрадені

терористами, врізалися у вежі

Всесвітнього торгового центру в Нью-

Йорку. Ще один літак врізався в

будівлю міністерства оборони у

Вашингтоні. Четвертий пасажирський

лайнер розбився біля міста Пітсбург.



У 2016 році у світі відбулося декілька

терористичних актів і останній – 22 

березня у Брюселі (Бельгія). Сталася

серія з трьох вибухів в 

брюссельському аеропорту та станції

метро Мелбік. Терористичний акт 

класифікований службами безпеки

Бельгії як терористичний акт за 4-ю, 

найвищою категорією.



Терористичний акт пов’язаний із

небезпекою для здоров’я та життя.

Небезпек можна уникнути, якщо

правильно діяти в кожній конкретній

ситуації. 



1. Що робити, знайшовши підозрілий предмет, який може

виявитися вибуховим пристроєм та якщо ви потрапили в

перестрілку?

2. Що робити у разі захоплення автобуса чи іншого

транспортного засобу терористами?

3. Як діяти при раптовому обвалі будинку та якщо ви

опинилися в завалі?

4. Як діяти якщо ви потрапили у некеровану юрбу?


