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Анотація

Проведено  аналіз  літературних  джерел,  в  яких  розглядається  фізико-географічна

характеристика  Полтавської  області  з  точки  зору  формування  екологічної  небезпеки,

існуючий  стан  забруднення  атмосферного  повітря  і  водного  басейну,  вплив  екологічної

небезпеки на стан здоров’я населення. Визначено мету і завдання дослідження.

Розглядаються індикатори стану екологічної безпеки: екологічна ситуація,

демографічний  розвиток,  здоров’я  населення.  Для  цілей  дослідження

використана  методика  оцінки  безпеки  життєдіяльності  населення,  в  якій

визначається:  середнє  значення  показника,  середнє  квадратичне  відхилення

показника; точність проведення математичної оцінки вибірки.

Визначено  рівень  екологічної  безпеки  адміністративних  районів

Полтавської  області  (досліджено  вплив  стаціонарних  та  пересувних  джерел

забруднення  атмосферного  повітря,  води  за  хімічними  та  бактеріологічними

показниками забруднення, стану здоров’я населення).

Наведено  результати  аналізу  шкідливих  і  небезпечних  факторів  при

експлуатації комп’ютерів, основні вимоги до користувачів ПК з охорони праці,

техніки  безпеки,  пожежної  безпеки.  Проведено  розрахунок  штучного

освітлення приміщення з комп’ютерними системами.

Ключові  слова:  ЕКОЛОГІЧНА  БЕЗПЕКА,  ЕКОЛОГІЧНА  НЕБЕЗПЕКА,

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ДОВКІЛЛЯ.


	Пояснювальна записка

