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Темазаходу:   Інформаційний тероризм  
                                

Мета :  
 

Розкрити поняття: інформація, інформаційна ера,  інформаційна підтримка. 

 

Розглянути питання: інформаційний тероризм, інформаційна війна, 

інформаційні технології, агресивність інформації, руйнівна інформація, 

інформаційна атака, інформаційні потоки. 

Продовжити виховання свідомого ставлення до сприйняття інформації, 

критичного аналітичного мислення, дотримання правил безпечної поведінки, 

збереження здоров’я і життя людини під час сприйняття інформації, що 

надходить з навколишнього оточення, середовища, засобів масової інформації: 

телебачення, радіо, Інтернет  ресурсів, соціальних мереж тощо. 

Обладнання:  
 

Презентація «Оглядовий диспут: Інформаційний тероризм».  

Інтерактивна дошка для використання  Інтернет ресурсу. 

Документальний фільми:  «Інформаційний тероризм» автора Олени 

Касаткіної та режисера Петра Мироненка. 

 

План уроку: 

 

I            Організація класу, мотивація діяльності 
 

 

Вступне слово вчителя. 

Не один раз ми збиралися на заняття і 

говорили про відповідальне ставлення 

та дотримання правил безпечної 

поведінки, збереження здоров’я і 

життя людини в екстремальних 

випадках аварій, під час походу, 

відпочинку чи під час виникнення 

наслідків різних катастроф і 

стихійного лиха.  

Сьогодні, продовжуючи розмову про правила поведінки  та збереження 

здоров’я і життя людини, поговоримо про інформаційну загрозу.  

 

Чи згодні ви з тим, що сучасну епоху називають інформаційною ерою? 

(Учні висловлюють свою думку) 

Отже, поговоримо про інформацію, інформаційну еру сучасності,  

інформаційну підтримку будь-якої події  у формі оглядового диспуту, тобто за 

певними правилами висловлювання своєї інформації, думок чи вражень. 
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Розглянемо питання: інформаційний тероризм, інформаційна війна, 

інформаційні технології, агресивність інформації, руйнівна інформація. 

Переглянемо документальний фільми:  «Інформаційний тероризм» автора 

Олени Касаткіної та режисера Петра Мироненка, відомого з телебачення та 

Інтернет ресурсів. Переглядаючи документальний фільм Олени Касаткіної, ми 

ознайомимося з точкою зору автора, поділимося своїми думками та 

враженнями. 

ІІ Інформаційний тероризм. Що це? 
(Презентація) 

 

 

Як ви вважаєте, чи впливає інформація 

на життя людини?  

(Учні висловлюють свою думку) 

 

Інформація – один із головних 

факторів розвитку соціально 

політичної системи суспільства. 

Коли виник інформаційний вплив на 

людину? 

(Учні висловлюють свою думку) 

Так, інформаційний вплив існував завжди. Наприклад, у давнину міфи про 

нездоланну силу ворога йшли попереду війська, наводячи страх на людей, 

впливаючи психологічно на супротивника, зламуючи волю, підриваючи 

моральний дух населення. 
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ІІІ Перегляд документального фільму «Інформаційний 

тероризм», обговорення. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PziD0tDuxX0 

 

 
  

В сучасному світі існує багато способів маніпуляції завдяки інформації. 

Маніпулятивні технології набувають дедалі ширшого використання, завдяки їм 

ведуться інформаційні війни, знищення конкурентів, вплив на маси і багато 

інших дій. Але останнім часом великої популярності набув інформаційний 

тероризм. 

 

На відміну від інформаційних війн терористичні акти одноразові і мають 

знищуючу силу. Частіше в таких випадках інформаційні терористи мають 

тільки одне на меті – досягти якомога швидше потрібної цілі і наробити 

побільше галасу.  

 

Медіа-інформаційний тероризм є особливим різновидом психологічного 

терору, який відносять до інфраструктурного, а саме - зловживання 

інформаційними системами, мережами та їх компонентами для здійснення 

терористичних дій та інших віднесених до них акцій.  

 

Такий різновид тероризму характеризується як множина інформаційних війн та 

спеціальних операцій, пов’язаних із національними або транснаціональними 

кримінальними структурами й спецслужбами іноземних держав.  

https://www.youtube.com/watch?v=PziD0tDuxX0


Інформаційний тероризм здійснюється в області, що охоплює політичні, 

філософські, правові, естетичні, релігійні й інші погляди й ідеї, тобто в 

духовній сфері, там, де ведеться боротьба ідей.  

 

Доступність інформаційних технологій значно підвищує його ризики, бо, чим 

інформованішим є суспільство, тим більш воно піддатливе до впливів масово-

психологічного терору.  

 

Інформаційний тероризм - це, насамперед, форма негативного впливу на 

особистість, суспільство і державу усіма видами інформації. Його ціль - 

ослаблення і розхитування конституційного ладу. Він ведеться різноманітними 

силами і засобами - від агентури іноземних спецслужб до вітчизняних і 

закордонних ЗМІ.  

 

Більш помірне формулювання інформаційного тероризму дають деякі 

правознавці, наприклад, В.П.Ємельянов, В.А.Кульба й ін. Вони стверджують, 

що різного роду погрози, дії по залякуванню окремих особистостей і 

суспільства в цілому є злочином з ознаками тероризування. У розвиток своїх 

поглядів вони приводять відмінні ознаки тероризування, у числі яких 

відзначають створення в суспільстві атмосфери страху і погроз. 

  

Ближче до визначення інформаційного тероризму підійшли автори Словника по 

карному праву, що вважають, що тероризм узагалі, і духовний зокрема, являє 

собою діяльність, що виражається в залякуванні населення й органів влади з 

метою досягнення злочинних намірів.  

 

«Такий тероризм полягає також у спробах організації спеціальних медіа-

кампаній, покликаних зруйнувати знаково-символьну інфраструктуру 

суспільства, створити у ньому атмосферу громадянської непокори, недовіри до 

дій та намірів влади й особливо – її силових структур, що мають захищати 

суспільний порядок, зумовити поширення ксенофобних настроїв й підозріле 

настановлення щодо чужинців (якими можуть виявитися представники будь-

яких меншин і навіть «більшин»).  

 

Не випадково англомовну абревіатуру WMD («weapons of mass destruction» – 

«зброя масового ураження») після 11 вересня 2001 р. на Заході дедалі частіше 

розшифровують за співзвуччям як «weapons of mass disruрtion» («зброя масової 

деконсолідації»)» - зазначає політтехнолог Микола Оживан.  

 

У мирний час прямими виконавцями акцій інформаційного тероризму є : 

 

 іноземні спецслужби й організації; 

 закордонні і значна частина українських ЗМІ;  

 організації сектантів і церковників;  

 різного роду місіонерські організації;  

 окремі екстремістські елементи і групи.  



Яскравим представником такого тероризму свого часу в Україні було «Біле 

братство». Сотні людей підпали під вплив сектантів-фанатиків. Такі дії навіть 

спричинили закриття шкіл на деякий час, люди боялися випускати дітей на 

вулиці. Мету терористів було досягнуто, в суспільстві панував страх і 

дестабілізація.  

 

Також часто в Україні інформаційним терористом називають президента Росії 

Володимира Путіна. Політику, яку він веде щодо України, інформаційні бомби, 

які закидають російські ЗМІ – все це не що інше, як тероризм. 

 

Дестабілізація суспільства чи то у внутрішній політиці країни, між 

ворогуючими публічними особистостями, чи то у зовнішньополітичних 

стосунках завдяки інформаційному тероризму стає дедалі популярнішим. Адже 

вдало оформленою інформацією можна знищити все, і зброя стане 

неактуальною… 

 

ІVПідсумки заходу. 

 

Рекомендовані відео для самостійного перегляду: 

 
 Фактор безпеки, випуск 39. Тероризм. Історія хвороби ч. 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=6bZ26JiH-NE 

 

 Фактор безпеки, випуск 39. Тероризм. Історія хвороби ч. 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=vsoJMJKp0ZA 

 

 Фактор безпеки, вип.167 Тероризм. Неприхована загроза: 

https://www.youtube.com/watch?v=8AzJ3g19wT8 

 

 Що треба знати про терористичні акти: 

https://www.youtube.com/watch?v=b9nXk2IygXE 

 

 Тероризм, сучасні війни: https://www.youtube.com/watch?v=XLs1KcjszK8 

 

Диспут проведено 14.04.2017 року в День ЦЗ у 10А класі 

спеціалізованої школи №7 ім. МТ.Рильського, опублікований 

на сайті школи та сайті вчителя, про диспут у блозі класу: 
 

 http://sch7.ucoz.ua/load/den_cz/infomacijnij_terorizm/25-1-0-112 

 

 http://volochinaviv1.ucoz.ru/load/pozaklasni_zakhodi/informacijnij_terorizm/3-

1-0-120 

 

 http://sch.at.ua/news/informacijnij_terorizm/2017-04-15-55 
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