
 

Дії при виникненні  
терористичної ситуації, терористичного акту 

ДІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ СИТУАЦІЙ 

Для запобігання терористичного акту необхідне проведення постійних тренувань 

з учнями з метою закріплення навичок відповідних дій під час потенційно 

небезпечних або загрозливих ситуацій. Важливо враховувати, що: 

• атаки на заклади освіти не випадкові й часто плануються заздалегідь; 

• у більшості випадків про атаку на заклад освіти знали інші особи, але не 

повідомляли про цю загрозу через страх, або не вірили, що загроза реальна, 

або не знали, до кого звернутися за порадою, або через брак часу; 

• перед нападом з’являються певні попереджувальні знаки; 

• у більшості випадків насильства, які скоєні учнем, він мав певні проблеми з 

поведінкою. 

Поради педагогам, як комунікувати з учнями щодо безпеки: 

• застерігайте учнів бути пильними й заохочуйте повідомляти про будь-які 

загрози або підозрілу поведінку; 

• поділіться історіями запобігання терактів за повідомленнями учнів; 

• запевніть учнів, що їхні повідомлення будуть зберігатися як анонімні; 

• покажіть учням різницю між балачками (доносом) і повідомленням 

відповідальної людини, коли є проблема небезпеки;  

• попросіть учнів сприймати всі погрози серйозно, навіть ті, які робляться 

жартома; 

• просіть повідомити про загрозу, інцидент або підозрілу поведінку, навіть 

якщо учні  міркують, що інші про це вже знають;  

• будьте в курсі загроз і постів, зроблених в онлайн-блогах і публікаціях у 

соціальних мережах. 

ДІЇ У РАЗІ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ 

Законодавство визначає тероризм як суспільно небезпечну діяльність, яка полягає 

у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення 

заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або 

вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей чи 

погрози вчинення злочинних дій, щоб досягнути злочинних цілей. 



Державна служба України з надзвичайних ситуацій пропонує наступний порядок 

дій у разі терористичного акту 

Основні заходи щодо запобігання можливого терористичного акту: 

• не торкайтеся у транспорті, житлових та громадських приміщеннях або на 

вулиці нічийних пакетів (сумок), не підпускайте до них інших. Повідомте про 

знахідку працівника поліції; 

• у присутності терористів не виказуйте своє невдоволення, утримайтеся від 

різких рухів, лементу й стогонів; 

• при погрозі застосування терористами зброї лягайте на живіт, захищаючи 

голову руками, якомога далі 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 У РАЗІ ЗАХОПЛЕННЯ БУДІВЛІ 

У Рекомендаціях щодо дій населення у разі загрози та виникнення вибуху, у тому 

числі тих, що виникли внаслідок терористичної діяльності, зазначаються дії, якщо 

ви опинились у будинку (приміщенні, території), захопленому терористами, але не 

були ними знайдені.  

У такій ситуації необхідно: 

• зберігати спокій та намагатись уникнути контакту з терористами; 

• якомога тихіше повідомити правоохоронні органи про терористичну атаку, а 

також про своє місцеперебування; 

• не палити; 

• не наближатися до дверей та вікон; 

• чітко виконувати інструкції та команди правоохоронців; 

• сховати свої документи та візитні картки. 

 Пам’ятайте, що одразу після вашого повідомлення антитерористичними 

підрозділами буде вжито вичерпних заходів для збереження вашого життя та 

здоров’я. 

ДІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД НАСИЛЬНИЦЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ТА ЗАГРОЗИ 

МАСОВОГО НАСИЛЬСТВА 

Періодично і в українських школах виникають ситуації, у яких є загроза 

вторгнення або загроза масових насильницьких дій, де працівники закладу освіти 

ще можуть керувати ситуацією, хоча б частково, і повідомити про це силовим 

органам.  



Ресурсний центр прав дитини пропонує рекомендації у разі загрози масових 

насильницьких дій та небезпеки: 

Дії керівництва закладу: 

• Якщо є змога – подайте знак тривоги, але це не повинна бути пожежна 

сигналізація.  

• Слідкуйте за ситуацією і переоцінюйте її.  

• Будьте готові передати командування поліції або іншим силовим органам. 

• Повідомте всіх, коли небезпека зникла. 

• Після інциденту повідомте про обставини учнів та батьків.  

Хочемо зазначити, що задля швидкого та оперативного розшуку злочинців, 

збереження таємниці слідства та інших моментів, варто своє повідомлення для 

батьків та медіа узгодити з представниками силових структур. 

Дії працівників закладу 

• Попередьте інших, щоб вони негайно сховалися та забезпечили безпеку 

дітей. 

• Зберіть учнів всередині безпечного приміщення, якомога далі від загрози. 

• Закрийте і замкніть двері ключем (за можливістю). Перемістіть меблі, щоб 

заблокувати доступ від загрози, за наявності та змоги. 

• У разі загрози стрілянини, всі мають швидко лягти на підлогу і за можливості 

накритися меблями, щоб не бути мішенню. 

• Вимкніть світло та всі пристрої, які можуть його подати. 

• Вимкніть усі пристрої, що видають звуки: мобільні телефони, радіоприймачі 

тощо.  

• Зберігайте тишу.  

• Тримайтеся якомога далі від дверей і вікон.  

• Залишайтеся спокійними, заспокоюйте тих, хто нервує.  

Дії учнів 

• Пам’ятайте про правила: не говори. Не біжи. Не штовхайся. Не повертайся. 

• Виконуйте вказівки працівників закладу освіти. 

• Зберігайте спокій та тишу. 

• Якщо є потреба, допоможіть заблокувати двері меблями.  

• Головне: сховатися, впасти та накритися. 

ДІЇ У РАЗІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ (СТРІЛЬБА, ВИБУХИ) 

У разі проведення антитерористичної операції рекомендують: 

• лягти на підлогу обличчям вниз, поклавши руки долонями на потилицю; 

• чітко виконувати команди співробітників антитерористичного підрозділу 

уникаючи різких рухів. 



ДІЇ У РАЗІ ПЕРЕСТРІЛКИ 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій пропонує наступні 

рекомендації у разі перестрілки:  

• якщо стрілянина застала вас на вулиці, відразу ж ляжте 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 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. 

  


