“Швидше всього наздоганяє та небезпека, яку
зневажають”
Публій Сір









Терор – (від латин. Terror- страх, жах) – політика
залякування,
придушення
політичних
супротивників
насильницькими методами. Використовується як засіб
досягнення будь-якої мети.
Тероризм
- ведення політичної боротьби методами
залякування, насильства аж до фізичної розправи;
дестабілізація ситуації в суспільстві шляхом систематичного
терору, політичних убивств, провокацій.
Історичні прояви тероризму – 1605 р. англійчанин Гай Фокс
використав 29 бочок пороху для висадження в повітря
будинку англійського парламенту.
Французька революція 11789 – 1795 рр. поява поняття
“тероризм” і “терорист”. Ці терміни у Словнику
Французької академії від 1798 р. визначаються як “система,
режим терору”.













Тероризм в роки Французької революції використовувався від
березня 1793 р. до липня 1794 р., коли при владі були
якобінці, це правління жаху. Якобінці цей термін завжди
використовували з позитивним відтінком.
Із приходом до влади “нової буржуазії” слово “терор”,
“терорист” перетворився в синонім злочину, злочинця.
Терористичну діяльність можуть здійснювати:
Терористи-одинаки;
Терористичні групи;
Терористичні організації (в тому числі і міжнародні, за
підтримки певних держав. Підтримка може бути відкритою,
втаємниченою, через посередників).
Види терористичної боротьби: підпільна, насильницька,
цілеспрямована, керована, спонтанна, ідеологізована.









Випадкові;
Вибіркові (представляють певні інституції суспільства чи
держави);
Великі групи громадян;
Окремі люди, що займають високі державні посади чи мають
значиме суспільне становище.
Терористичні акти зводяться до: збройних нападів;
політичних вбивств; пограбувань (експропріації); захоплення
заручників; руйнування окремих об’єктів; викрадення
громадян; диверсійних актів; захоплення транспортних
засобів з пасажирами; кібертероризму.











Форми – внутрішній тероризм – на території однієї держави,
терористи і жертви – громадяни однієї країни.
Міжнародний тероризм – скерований проти іноземних держав
і міжнародних організацій. Становить особливу небезпеку для
всього людства. Набуває небачених масштабів.
Напрями.
Лівий тероризм – “червоний” (марксизм, ленінізм,
троцькізм, анархізм, геваризм, маоїзм, кастроїзм). Ідеї світової
революції, боротьба проти буржуазного суспільства.
Правий тероризм – противники правової держави,
громадянського суспільства. Орієнтується на культ сильної
особистості. Веде до затвердження тоталітарних принципів
організації держави та суспільства.







Націоналістичний тероризм – перевага однієї нації над
іншою всередині країни. Мета: створення власної
моноетнічної держави будь-якими методами. (Югославія).
Ісламський тероризм – боротьба з неісламським світом під
прапорами джихада (“священна війна”). Застосування насилля
для поширення і утвердження ісламу. Мета: створення
ісламських держав на основі шаріату. За останні 25 років вони
більш за всіх захопили заручників, здійснили диверсійних
актів і вбивств.
Палестинський тероризм – мета: знищення держави Ізраїль,
фізичне знищення всіх євреїв та створення палестинської
держави. Палестинський тероризм витрачає величезні кошти,
в той же час Палестинська автономія практично не має
власної економіки. Рейди бойовиків та терористичні акти –
основні методи боротьби.








Консолідація терористів у міжнародному масштабі (єдина
тактика, досягнення тактичних цілей, координація дій, пошук
динаміту, встановлення цін на зброю, доставка зброї).
Активізація ісламських терористичних організацій.
Поєднання терору і політичної діяльності (політичні
підрозділи ведуть боротьбу легальними методами, воєнізовані
підрозділи - здійснюють терористичні акти.)
Загроза застосування зброї масового знищення (ЯЗОРД –
ядерний заряд обмеженого радіусу дії, зараження місцевості
радіоактивними речовинами без проведення ядерного вибуху,
диверсії на ядерних об’єктах – АЕС, сховищах ядерних
матеріалів і боєприпасів.







Придбання ядерних і радіоактивних матеріалів можуть
здійснювати: окремі держави, терористичні організації,
релігійні екстремісти, кримінальні угрупування.
Ймовірні джерела придбання терористами ядерних
матеріалів: держави, що підтримують тероризм, крадіжка і
контрабанда.
За останні 10 років неодноразово були здійснені спроби
терористів роздобути ядерну зброю або її компоненити.









Використання біологічних засобів ведення війни (бактерії,
віруси). Важко визначити коли, де і як був здійснений напад.
Найнебезпечніший вид біологічної зброї – збудник
сибірської язви.
Виробництво біологічної зброї вимагає високооснащених
лабораторій та спеціалістів, великих витрат. Налагодити таке
виробництво надзвичайно важко.
Збудники
смертельних
захворювань
знаходяться
в
бактеріологічних банках (500 банків у 60 країнах). Банки
створюються для дослідників, які працюють над лікуванням
різних захворювань.









Хімічна зброя є найбільш простим і доступним засобом
ведення терористичних операцій у порівнянні з ядерними і
біологічними боєприпасами. (березень 1995 р. Японія Токіо,
релігійна секта “Аум Сенрікьо” – зарин – нервовопаралітичний газ, 6 тисяч отруїлись, десятки осіб загинуло).
Хімічна зброя доступна, простіша, дешевша у виробництві,
компактніша у порівнянні з ядерними і біологічними
матеріалами. Найбільш перспективна з погляду терористів.
Цілі:
знищення
максимальної
кількості
населення;
(розпорошення речовин у замкнутих просторах з великим
скупченням людей).
Шантаж суспільства, нанесення економічних збитків шляхом
отруєння продовольчих продуктів, води.









Комп’ютерний тероризм – дієвого захисту від такої загрози
не існує. (проникнення хакерів у системи баз даних
Пентагону).
Кібертероризм – це атаки на обчислювальні центри
управління військовими мережами і медичними установами,
банківські та фінансові мережі, на засоби передачі даних за
допомогою комп’ютерних мереж.
Мета: саботаж діяльності урядових установ, заподіяння
економічних збитків корпораціям, дезорганізація роботи
(атаки на аеропорти, залізничні вокзали тощо).
Мета терористів у космічному просторі: знищення
супутників, космічних апаратів, створення перешкод для їх
нормальної роботи.







Захоплення і використання космічних апаратів для
забезпечення терористів зв’язком з метою його використання
в бойових терористичних операціях.
Космічний тероризм вимагає значних фінансових,
матеріальних та інтелектуальних ресурсів. Це віддалена
перспектива. Але кількість супутників на орбіті, створення
нових космічних апаратів наближає той час, коли космічний
тероризм може стати таким же реальним як сьогодні
захоплення літака.
В першій половині ХХІ ст. тероризм став глобальною
проблемою – на рівні з ядерною загрозою й екологічними
небезпеками.









У громадян виникає острах поїздок в метро, тролейбусах,
потягах, літати літаками, відвідувати культурні та спортивні
видовища, просто виходити на вулицю.
Вказані види тероризму: соціальний (ідеологічний),
національний, релігійний, світоглядний, економічний,
кримінальний загалом не характерні для України.
Але збройний конфлікт, неоголошена війна Росії проти
України, війська Російської Федерації на кордонах нашої
держави дають підстави вважати, що кожен з нас може стати
жертвою терористичного акту (Одеса, Харків, другі міста
України).
Гібридна війна Росії проти України передбачає активне
використання терору, терористичної загрози для дестабілізації
українського суспільства.





Неможливо підготуватись до терористичного акту зазделегідь.
Досвід США, Ізраїлю, Франції (країни, які пережили
масштабні терористичні акти) говорить про те, що потрібно
бути готовим до цього завжди.
Терористи діють нагло, брутально, обираючи для атак відомі
та помітні цілі: великі міста, міжнародні аеропорти, місця
проведення великих міжнародних заходів, міжнародні
курорти (Балі), величезні торговельні центри (вежі-близнюки
в США), міжнародні спортивні змагання (Олімпіада в
Мюнхені), міжнародні марафони (Бостонський марафон),
зустрічі глав держав (зустріч Горбачова та Р. Рейгана)







Скупчення великої кількості людей: перехрестя доріг,
міські площі, вокзали, місця проведення дискотек, ресторани,
готелі, театральні зали, міський транспорт, стадіони, ринки,
метро, супермаркети.
Для терактів використовують: гранати, снаряди, бомби,
міни, фугаси армійського виробництва, саморобні вибухові
пристрої, що можуть знаходитись у коробках, пакетах,
валізах, дипломатах, урнах, автомобілях, на тілі терористівсмертників.
Використовуються вибухові предмети промислового
військового виробництва, предмети часів радянсько-німецької
війни 1941 – 1945 рр. викрадені з військових баз та складів,
привезені із зони АТО, куплені у торгівців зброєю.













Використовується вибухівка, придбана у шахтарів, на
рудниках, кар’єрах, боєприпаси, не використані на полігонах,
стрільбищах.
Вибухові пристрої, виготовлені або дороблені кустарним
способом – ліхтарики, начинені вибухівкою, банки з під КокаКоли, різні футляри.
Також злочинці використовують радіокеровані фугаси, які
приводяться в дію терористом-наглядачем з безпечної
відстані.
Для проведення масових терористичних актів терористи
використовують автомобілі, начинені вибухівкою.
Використання особливо варварських методів: бомбисувеніри (приваблива річ), гаманець, портсигар, косметичка,
дипломат, дитяча іграшка, авторучка, помада.
Спрацьовує така бомба коли її піднімають або відкривають,
знімають ковпачок з ручки, відкривають ковпачок з помади.











Погрози життю і здоров’ю людини, повідомлення про
замінування кінотеатрів, шкіл, вокзалів, гуртожитків, метро,
адміністративних будинків.
Мета: вивести людину із стану психологічної рівноваги,
посіяти паніку серед населення.
Правила безпеки при розмові по телефону: не називати
свого імені і номера телефону, ігнорувати провокативні
запитання та відповіді, заставити співрозмовника, щоб людина
на іншому кінці зв’язку назвала себе першою.
Зберігати спокій, не видавати своїх емоцій. Не підтримувати
розмову, збивати номер.
Не вказувати в автовідповідачі свого імені та номера телефону,
в тому числі і мобільного.










Використання бандеролей, посилок, звичайних листів.
Вибухові пристрої в поштовій кореспонденції можуть бути
уповільненої або миттєвої дії.
Вибухові пристрої миттєвої дії спрацьовують при
натисненні, ударі, проколюванні, знятті навантаження,
просвічування яскравим світлом.
Пристрої уповільненої дії після закінчення визначеного
терміну або негайно викликають вибух або приводяться в
бойовий стан. Спрацювання відбувається миттєво навіть у
випадку легкого дотику.
Перелік ознак, що відрізняють листи, бандеролі від
звичайних поштових відправлень:

















Доставка невстановленим способом: підкидання, відсутність
поштових марок, щтемпелів.
Незнайомий відправник пошти.
Наявність грифів “особисто в руки”, “таємно”, “вручити
особисто”.
Незвичайні вага, форма, розміри, яскраво виражене
саморобне пакування.
Маслянисті плями, специфічний запах відправлення.
Надмірне використання засобів пакування за допомогою
липкої стрічки, багаторазове обв’язування шнуром.
Що робити, як діяти?
Припинити будь-які маніпуляції із поштовим відправленням.
Не відкривати випадкових посилок,.
Якщо поштове відправлення принесла незнайома людина,
слід спитати від кого це відправлення, попросити його
показати документи або розкрити принесене.












Слід пам’ятати, що захоплення заручників проходить двічі:
спочатку терористами, а потім звільнення спецпідрозділами.
Дії з обох сторін для заручників є небезпечними.
Що робити в даній ситуації?
Оглянути місце, де людина знаходиться, знайти місця, де
можна сховатись від стрілянини.
Придивитись до злочинців, оцінити їх психологічний стан та
озброєння.
Бути розважливим, спокійним, миролюбним, не вдаватись до
агресії.
Якщо злочинці перебувають у стані алкогольного та
наркотичного сп’яніння, обмежити максимально всілякі
контакти.














Не слід посилювати агресивність злочинців непокорою,
лайкою, зайвим опором.
Виконувати всі вимоги терориста, не створювати
конфліктних ситуацій, запитувати про дозвіл сходити в туалет,
відкрити сумку, рюкзак, пересунутись в інше місце.
Слід уникати будь-яких дискусій, особливо політичних,
бути уважним слухачем.
Повідомити про своє місцезнаходження любим способом.
Зберігати свою гідність, нічого не просити. З’їдати все, що
дають. Відмова від їжі може викликати негативну реакцію
терористів.
Встановити контакт із злочинцями, завести розмову (не
випитувати, але спілкуватись). Поводитись природно,
дружелюбно (заспокоїти себе і в певній мірі терористів).
Запам’ятовувати будь-яку інформацію (вік, зріст, голос,
манеру розмовляти, звички, характерні рухи голови, рук).












Звернути увагу на руки, як вони лежать на зброї (лице часто
є закритим балаклавою). У якому положенні вказівний палець
на спусковому гачку автомата терориста.
Руки, звичні до фізичної праці, чи руки людини, яка
займається інтелектуальною працею.
У якому положенні ноги, звернути увагу на осанку, плечі –
може видати професійного військового.
Блатний жаргон – професійний злочинець із кримінального
світу.
Не використовувати алкоголь, віддати всі речі, які
вимагають терористи. Зняти прикраси з рук та вух, стерти
косметику та макіяж, вимазати обличчя брудом (у розумних
межах), це може врятувати від насилля.
Віднайти найбільш безпечне місце у приміщенні, де б можна
було захиститись під час штурму.
Ні в якому разі не брати до рук зброї. Штурмовики стріляють
по всіх озброєних людях.









При застосуванні сльозоточивого газу слід дихати через
мокру тканину, часто та швидко моргати, викликаючи
сльози.
У разі штурму впасти на підлогу, спиною до дверей (хоча це
психологічно важко). Ті, хто штурмує, вважає вас або
пораненим або такою людиною, що втратила свідомість.
Не бігати, не обнімати визволителів, негайно виконувати
накази, коли прозвучала команда заручникам лягати на
підлогу.
При звільненні виходити якомога швидше, речі залишати
там, де вони лежали, беззастережно виконувати команди груп
захоплення.







Небезпечний,
найбільш
розповсюджений
тероризм,
відбувається часто, багато людей гине. (Філіпіни, курорт Балі,
улиці Ізраїля, Афганістану, Пакистану, Єгипту).
Порятунку від цих вибухів немає, якщо ви залишились
живими то слід негайно покинути місце вибух, бо слідом за
першим вибухом може пролунати і другий та третій або серія
вибухів.
Якщо пролунав вибух у приміщенні, яке залишилось
відносно цілим, то: негайно відійти від вікон. Віконні отвори
менш міцні аніж стіни капітальної стіни. Якщо вчитель
знаходиться в класі, то слід негайно підняти парти і
поставити їх боком, відтягнувши парти від вікон, може бути
другий вибух. Учні повинні сховатись за кришками парт,
захистившись від ймовірного розсіювання осколків скла.











Укласти парти таким чином, щоб учні змогли вийти в
коридори школи.
Слід терміново залишити школу. Під час евакуації учні
повинні підняти руки на рівні грудей, попередньо зігнувши їх
в ліктях, щоб уникнути деформації грудної клітки та травми
хребта.
Заставити себе дивитись вперед, піднімаючи високо ноги, ні в
якому разі не падати щоб не бути розтоптаним натовпом.
Не скупчуватись перед школою, слід звільнити місце для
під’їзду машин пожежників, спеціальної техніки та поліції.
Учителі школи повинні вивести дітей в райони зосередження,
викликати батьків.










Звернути увагу на:
Сторонні предмети побутового вжитку (пакети, валізи, сумки,
коробки, металеві або скляні банки з-під напоїв, продуктів,
фарби).
Предмети з характерним звуком роботи годинника, наявність
вимикача, дроту, індикаторних лампочок.
Свіжі сліди штукатурки.
На зміни зовнішнього вигляду вхідних дверей, дверної
коробки та замків.
Двері відкривати повільно, перевіряючи можливість
додаткового навантаження на двері. Якщо двері
відкриваються не так легко як завжди, і ви відчуваєте, що
двері тягнуть якийсь предмет або до чогось прикріплені, то
слід відійти від дверей.









Потрібно стати впритул до капітальної стіни – вибухова хвиля
може вирвати двері.
У класі, кабінеті слід візуально перевірити стан предметів та
їх розташування на звичних місцях.
Якщо є охоронна сигналізація, слід перевірити її підключення,
та її готовність до спрацювання.
У смітниках, розташованих у шкільних коридорах, не
повинно бути великих пакетів, які не характерні для школи.
Черговий технічний працівник школи зобов’язаний регулярно
прибирати сміття протягом навчального часу як у шкільних
туалетах так і коридорах. Контроль повинен також
здійснюватись і за шкільною територією.

