
Положення 
Про правові і організаційні основи практичних дій структурних 

підрозділів Міністерства освіти і науки у сфері боротьби з 
тероризмом 

Наказ МОН №385 від 19.05.2006р.  



У цьому положенні дано визначення таких термінів: 

 Терористичний акт – злочинне діяння у формі 
застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи 
інших дій, відповідальність за які передбачено 
статтями кримінального кодексу України. 

 Технологічний тероризм – злочини, що 
вчиняються з терористичною метою із 
застосуванням ядерної, хімічної, біологічної та 
іншої зброї масового ураження або її 
компонентів, інших небезпечних для життя і 
шкідливих для здоров’я людей речовини, які 
прямо чи опосередковано створили або 
загрожують виникненням загрози 
надзвичайної ситуації внаслідок цих дій та 
становлять небезпеку для людей. 



Терорист – особа, яка бере участь в 

терористичній діяльності 

Терористична група - це група з двох і 

більше осіб, які об'єдналися з метою 

здійснення актів терористичних. 

Антитерористич́на 
опера́ція, АТО  — комплекс 
скоординованих спеціальних 
заходів, спрямованих на 
попередження, запобігання та 
припинення злочинних діянь, 
здійснюваних з 
терористичною метою, 
звільнення заручників, 
знешкодження терористів, 
мінімізацію наслідків 
терористичного акту 



Порядок дій: 
 у випадку знаходження вибухового пристрою або 

предмету схожого на нього: 
 

1. НЕГАЙНО повідомити органи МВС – 102; та місцевий орган 
управління освіти. 
2. Зафіксувати обставини знаходження знахідки, організувати 
охорону даного місця. 
3. Організувати негайний вихід учасників учбового процесу в 
безпечне місце, попередити паніку і травматизм. 
4. Забезпечити відключення електроенергії, водо- та газопостачання 
приміщення. 



- При отриманні загрози по телефону: 
- 1. Зафіксувати у письмовій формі зміст, характер та загрози. 

- 2. Терміново передати інформацію в правоохоронні органи та орган освіти. 

- 3. Виконати умови правоохоронних органів щодо організації дій. 

- 4. Забезпечити безперешкодний під’їзд до закладу освіти пожежних машин, 

швидкої допомоги та іншого транспорту. 



 У випадку захоплення терористами у заручники 
учнів на території навчального закладу: 

 
1. Забезпечити всіма можливими засобами передачу інформації до 

правоохоронних органів. 
 

2. Не допустити паніки, евакуювати до безпечного місця учнів і 
працівників, які стали заручниками. 
 
3. Не допустити випадків несанкціонованих втручань батьків, 
вчителів та інших осіб, що не мають повноважень по визволенню 
заручників. 
 
4. Після прибуття представників відповідних органів діяти за їх 
вказівками. 


