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СЛОВО

Шановні читачі!
Реалії сьогодення характеризуються глобалізацією, 

політичною та соціально-економічною нестабільністю, сві-
товими викликами, до яких належать швидке збільшення 
наслідків екологічної кризи та зростання дефіциту тради-
ційних природних ресурсів, проблеми із продовольчим 
забезпеченням і поширення ризиків для здоров’я, міжна-
родний тероризм, глобальна культурна криза та загрози 
духовної безпеки людства тощо. Усі ці проблеми й виклики 
зумовлюють необхідність розроблення заходів щодо запо-
бігання та розв’язання зазначених проблем, адаптації до 
них, а найголовніше – захистити пересічного громадянина 
та максимально зменшити негативні наслідки від надзви-
чайних ситуацій. 

Життя людини – найбільша цінність. А безпека люди-
ни на національному та регіональному рівні, на робочо-
му місці, в побуті та на відпочинку – це і є безпека її життя. 

Журнал «Надзвичайна ситуація +» навчає основам 
безпеки у різних сферах діяльності, правилам та діям під 
час виникнення різних надзвичайних ситуацій, висвітлює 

сучасні проблеми та окреслює шляхи їх розв’язання. 
Публікації цього номера розкажуть, як захистити свою 

персональну інформацію в інформаційно-телекомунікацій-
них системах та уберегтися від кібератак; про алгоритми 
роботи керівника органу виконавчої влади, голови спеці-
альної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 
керівника робіт з ліквідації наслідків НС у разі виникнення 
надзвичайної ситуації; тактичні дії працівників торгово-роз-
важального центру і рятувальних підрозділів ДСНС України 
на випадок виникнення пожежі. Крім того, ви дізнаєтеся 
оцінку стану атмосферного повітря в Україні в літній період, 
а також багато інших цікавих та корисних фактів екологіч-
ної, продовольчої, психосоціальної та історичної тематики. 

Враховуючи, що зараз період відпусток і багато хто 
планує відпочинок на морі з дітьми, ми нагадуємо вам 
про правила поведінки на воді, як дорослих, так і дітей, 
щоб ваше перебування на морському узбережжі було 
максимально безпечним.

Тож гарних вам відпусток та безпечних подорожей! 
Бережіть себе та своїх рідних. 

БЕЗПЕКА – ПЕРЕДУСІМ
ВІТА СТРУТИНСЬКА, 

головний редактор журналу «Надзвичайна ситуація +»,
кандидат географічних наук
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