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Життєдіяльність населення за останні роки значно погіршилась у зв’язку з антропогенним 
впливом на оточуюче середовище. Разом з цим почала збільшуватися кількість негативних факторів, 
які впливають на здоров’я людини, зокрема 3 види забруднень: хімічне, біологічне та фізичне. 
Фізичне забруднення в свою чергу є досить неординарним і розповсюдженим, включає в себе низку 
видів забруднення: радіаційне, світлове, теплове, шумове та електромагнітне. З розвитком сучасної 
техніки та впровадження автоматизації на робочих місцях понесла низку змін в роботі людини та її 
функціонуванні. На організм людини з більшою інтенсивністю діють чинники вплив яких зростає з 
кожним роком. Це свідчить про високий рівень професійної захворюваності громадян, які працюють 
під впливом даних чинників з мінімальними захисними функціями організму перед дією 
антропогенних факторів. Такі фактори як світлове, теплове, шумове та електромагнітне забруднення 
не є дуже відомими і стадія їх вивчення знаходиться на мінімальному рівні. Потрібне застосування 
проектно-орієнтовних рішень, так як відсутність системного підходу до створення сприятливих для 
життя людини умов, відсутність фінансування впливає негативно як на людину так і на інші форми 
життя. При цьому на даний момент відсутня цільова програма щодо розвитку села та забудови 
прилеглої до міста території житловими масивами, з метою створення більш захищених від зовнішніх 
факторів впливу на людину ділянок. 

Територіальна особливість та місце розташування кожної області, а також градація 
розташування і розвитку промисловості в містах та селах потребує провести дослідження, по 
можливим ймовірностям виникнення аварій, впливу шкідливих чинників на робочих місцях, а також 
прилеглих територіях до промислового масиву. Потрібно розробити методи та моделі управління 
проектами в плані створення екологічно чистих районів. 

На створення даних проектів впливають такі фактори, які відображаються в співвідношенні 1: 
F(x)<A, B, C, D, E, F, G>                                                               (1) 

де A – хімічне забруднення; 
     В – біологічне; 
     С – фізичне (електромагнітне, шумове, теплове, світлове, радіаційне); 
     D – кліматичні умови; 
     E – транспортні шляхи; 
     F – розташування промислових підприємств; 
     G – стрімкий розвиток технологій. 

Аналіз дослідження показав нам, що найбільший вплив на життєзабезпечення людини має 
фізичне забруднення, так як воно присутнє з нами майже повсюди. Великою проблемою є те, що на 
даний момент дослідження та вивчення даного виду забруднення перебуває на мінімальному рівні. В 
ході дослідження запропоновано таблицю, за якою можливо визначити оптимальні і найбільш 
безпечні умови для впровадження проектів по створенню місць проживання населення з 
максимальним рівнем захисту в залежності від рівня забруднення певних ділянок антропогенними 
чинниками . А також за проведеним дослідженням вказано кругову діаграму з визначеними даними 
впливу негативних чинників на організм людини в цілому. 



„Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності” 137 

 
 

Рис. 1. Умовна градація чинників в проектах які впливають на життєзабезпечення населення. 
 

На мою думку, що при вивченні підходів до класифікації проектів з безпеки життєдіяльності 
дана тема не була розкрита повністю і потребує подальшого детального вивчення. Також була 
сформульована таблиця за якою можна визначити рівень забруднення будь якої території, причини та 
джерела забруднення. 
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Врахування психологічних і фізіологічних особливостей курсантів як суб’єктів навчання та 

виховання є визначальними у раціонально організованому навчальному процесі, окрім цілей 
навчання. Правильне врахування психофізіологічних закономірностей навчально-пізнавальної 
діяльності є основою сформованої на базі багатовікового досвіду системи методів, засобів, 
організаційних форм, прийомів навчання та виховання. Інформаційні технології в системах навчання 
(ІТН) [1]  можуть бути ефективними і не шкодити фізичному та психічному здоров’ю курсантів 
тільки тоді, коли вони органічно вписуватимуться у традиційну систему навчання. 

Основною і необхідною складовою ІТН є педагогічні програмні засоби (ППЗ) або програмні засоби 
навчально-виховного призначення (ПЗНП). До комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання можна віднести 
не тільки власне програмні засоби різноманітного призначення, а й інші засоби навчання, застосування яких 
поєднується з використанням обчислювальної техніки, зокрема і навчальні посібники. 

Досвід застосування комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання свідчить, що 
найефективнішою формою використання ППЗ у навчальному процесі є їх включення до складу 
програмно-методичних комплексів (ПМК), тобто використання програмних засобів разом із 
супроводжуючими друкованими матеріалами, призначеними для викладача. Перехід до нових 
комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання, створення умов для їх розробки, апробації та 
впровадження, раціональне поєднання нових інформаційних технологій навчання з традиційними — 
складна як педагогічна, так і технічна задача і потребує вирішення цілого комплексу психолого-
педагогічних організаційних, навчально-методичних, технічних та інших проблем. 


