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Анотація

Розглянуто та проаналізовано теоретичні розробки в галузі  забезпечення

екологічної безпеки, результати експериментальних досліджень дії техногенних

землетрусів на  різні  об’єкти  та  споруди,  підходи,  що  використовуються  для

оцінки стану екологічної безпеки. 

Проаналізовано  основні  характеристики  природних  і  техногенних

землетрусів.  Визначено  вплив  землетрусів  на  формування  екологічної

небезпеки. 

Описано методологію виконання магістерської роботи, а також методики

експериментальних досліджень.

Наведено  результати  власних  досліджень.  Розширена  та  деталізована

класифікація  техногенних землетрусів за наступними ознаками: за глибиною

розміщення  (епіцентру)  відносно  земної  поверхні,  за  тривалістю  дії,  за

потужністю, за віднесенням джерел до різних галузей народного господарства.

Ключові  слова:  екологічна  безпека,  техногенні  землетруси,  екологічна

небезпека, джерела небезпеки.
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