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     Берзіна, С. Оновлений екологічний стандарт на лакофарбові засоби: вимоги та переваги / С. 

Берзіна, А. Мукомела // Надзвичайна ситуація. – 2019. – № 3. – С. 36-41. 

   Український ринок лаків та фарб у 2019 рік вступив іх позитивними перспективами. У 

статті розкриті вимоги до заходів із захисту довкілля при здійсненні публічних закупівель 
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     Гаман, П. Управління єдиною системою цивільного захисту на державному рівні / П. Гаман 

// Надзвичайна ситуація. – 2019. – № 3. – С. 14-18. 

Кожен громадянин України має право на захист свого життя і здоров"я від наслідків аварій, 

катастроф, стихійного лиха. Держава як гарант цього права має створювати й розвитвати єдину 

загальнодержавну систему цивільного захисту 
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     Жук, А. Прогрес чи деградація: до чого призводить залежність від смартфонів / А. Жук // 

Надзвичайна ситуація. – 2019. – № 3. – С. 48-51. 

У статті викладені дані про небезпечність користування смартфонами 
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     Кашуба, В. Надання домедичної допомоги при непритомності / В. Кашуба // Надзвичайна 

ситуація. – 2019. – № 3. – С. 30-31. 

В статті описаний порядок дій при наданні першої домедичної допомоги при непритомності 
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     Ковальов, О. Всюдихідний транспорт як елемент покращання системи реагування на 

надзвичайні ситуації / О. Ковальов // Надзвичайна ситуація. – 2019. – № 3. – С. 32-35. 

Розвиток системи реагування на надзвичайні ситуації в Україні неможливий без розробки нових 

ивдів інженерно-саперної техніки 
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     Максименкова, М. Навіщо нам ліси? Неочевидна користь для економіки / М. 

Максименкова // Надзвичайна ситуація. – 2019. – № 3. – С. 52-53. 

У статті рокривається значення лісу для людини та економіки 
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     Сергієнко, Н. Особливості професійної мотивації психологів різних напрямів / Н. Сергієнко 

// Надзвичайна ситуація. – 2019. – № 3. – С. 58-60. 

Проблема вивчення професійної мотивації в психології залишається актуальною. Стаття 

присвячена проблемам професійної мотивації 
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     Фомін, А. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи / А. Фомін, А. Слюсар // 

Надзвичайна ситуація. – 2019. – № 3. – С. 10-12. 

Спецкурс: Цивільний захист населення 

 
 


