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ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи оцінки впливу

проектованої діяльності на довкілля» складена доцентом Святенко А.І.

відповідно до  освітньо-професійної програми спеціальностей 101–“Екологія

навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: методологія та особливості

оцінки впливу проектованих та реконструйованих підприємств на довкілля.

Міждисциплінарні зв’язки: Ефективне засвоєння дисципліни базується на

знаннях, отриманих з таких навчальних дисциплін, як «Техноекологія»,

«Екологічне право», «Розрахунок і проектування СЗЗ», «Економіка

природокористування», «Метеорологія та кліматологія», «Нормування

антропогенного навантаження на природне середовище», «Моніторинг довкілля»,

управління природоохоронною діяльністю, «Управління природоохоронною

діяльністю», «Екологія міських систем», «Основи діагностики стану

навколишнього середовища», тощо.

Одержані знання, уміння та навички будуть використовуватися при

державній атестації фахівців.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Оцінка впливу проектованої діяльності на довкілля.

2. Оцінка впливу проектованої діяльності на довкілля при будівництві.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1  Метою навчальної дисципліни «Основи оцінки впливу

проектованої діяльності на довкілля» є формування у студентів-екологів

цілісного уявлення про нормативно-правову базу та методи оцінки впливу

проектованої діяльності на довкілля, чітке розуміння основних етапів

проведення вищевказаної оцінки, набуття практичних знань і  навичок
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визначення допустимих рівнів впливу різних виробництв на навколишнє

середовище.

1.2 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни “Основи

оцінки впливу проектованої діяльності на довкілля” є висвітлення теоретичних

основ, питань методики, технології та організації процедури оцінки впливу

проектованої діяльності на довкілля, тобто формування теоретичного й

практичного підгрунтя для коректної та достовірної оцінки впливу господарських

суб’єктів на навколишнє середовище.

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– нормативну природоохоронну документацію щодо проведення оцінки

впливу проектованої діяльності на довкілля;

–  основні технології процесів, що аналізуються;

–  методи оцінки рівня забруднення атмосферного повітря;

–  загальні положення дозвільної системи в галузі поводження з відходами;

–  речовини (скиди, викиди, відходи, їх утилізація та шляхи переробки), які

утворюються в цих процесах;

–  показники ефективності роботи основних очисних споруд;

– характеристику джерел викидів та скидів забруднюючих речовин,

відомостей про транспорт підприємства;

–  основні правила та вимоги поводження з відходами;

–  порядок отримання дозволу на викид забруднюючих речовин, утворення

та розміщення відходів;

–  ресурсозберігаючі заходи;

– заходи щодо збереження і раціональне використання земельних, водних,

енергетичних, паливних ресурсів, вторинне їх використання та ін.

вміти:

–  користуватися сучасними джерелами науково-технічної інформації;
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– визначати шляхи здійснення обмеження шкідливого впливу на природне

середовище при складуванні відходів;

– наносити на карту-схему промислового майданчику розташування джерел

викидів забруднюючих речовин у атмосферу;

– визначати параметри джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферу;

– готувати початкові дані для розрахунку розсіювання забруднюючих

речовин у  атмосферному повітрі;

– здійснювати розрахунок розсіювання забруднюючих речовин у

атмосферному повітрі;

– прогнозувати екологічні ситуації в межах району розташування

проектованого промислового об’єкту;

–  застосовувати правову нормативну базу поводження з відходами;

– вміти узагальнювати і практично осмислювати літературні дані, викладати

і передавати отримані знання;

–  креслити схему переробки різних видів відходів;

– розраховувати допустимі обсяги  утворення та розміщення відходів на

підприємстві;

–  визначати клас небезпеки відходів;

–  розраховувати кількість відходів агропромислового комплексу;

–  розраховувати утворення нафтовмісних відходів на підприємствах;

–  розраховувати утворення побутових відходів у містах та потреби у

сміттєвих контейнерах;

–  визначати кількість утворення  сільськогоподарських відходів;

– розраховувати ризик  впливу проектованої діяльності на природне

середовище;

–  розраховувати соціальний ризик  планованої діяльності;

–  розраховувати оцінку ризику планованої діяльності на здоров’я населення.
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ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Розділ 1  Оцінка впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище

Тема 1 Основні завдання оцінки впливів проектованої діяльності на

навколишнє середовище

–  розгляд і оцінка екологічних, соціальних і технологічних факторів

планованої діяльності та обґрунтування варіанта розміщення обєкта;

– визначення переліку можливих екологічно-небезпечних вплив на

навколишнє середовище

–  прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку

впливів.

Тема 2 Фізико-географічні  особливості району розташування об’єкта

проектування. Загальна характеристика об’єкта проектування

– опис фізико-географічних умов, рельєфу місцевості у зоні  впливів

проектованої діяльності;

– узагальнена характеристика флори і фауни у зоні  впливів  проектованої

діяльності;

–  загальна характеристика планованої діяльності та її альтернативи.

Тема  3  Оцінка впливу об’єкта проектування на повітряне середовище та

клімат і мікроклімат

–  фонове забруднення атмосфери;

– характеристика технологічних процесів підприємства та джерел викидів

забруднюючих речовин;

– розрахунок розсіювання забруднюючих речовин у атмосферному повітрі.

– оцінка рівня забруднення атмосфери під впливом об’єкта проектування;

– оцінка рівня забруднення атмосфери при несприятливих метеоумовах;

–  оцінка впливу об’єкта проектування на клімат;
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–  оцінка впливу об’єкта проектування на мікроклімат.

Тема 4  Оцінка впливу об’єкта проектування на геологічне середовище

– характеристика геологічної будови в районі розташування об’єкта

проектування;

–  оцінка впливу об’єкта проектування на геологічне середовище.

Тема 5  Оцінка впливу об’єкта проектування на водне середовище

– схема водоспоживання та водовідведення об’єкта проектування;

– обґрунтування вибору очисного обладнання;

– технологічні схеми очищення стічних вод, обґрунтування їх ефективності;

– розрахунок гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у

відкриту водойму.

Тема 6  Оцінка впливу об’єкта проектування на ґрунти

– оцінка впливу накопичувачів промислових відходів об’єкта проектування

на ґрунти;

– характеристика твердих промислових та побутових відходів, що

утворюються на об’єкті проектування;

–  нормативні вимоги до місць складування твердих промислових відходів

на об’єкті проектування.

Тема 7  Оцінка впливу об’єкта проектування на рослинний і тваринний світ,

заповідні об’єкти

–  вплив пестицидів, мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин;

–  міграція та накопичення важких металів, нафтопродуктів, радіонуклідів на

охоронних гідробіоценозах;

– загальна інвентаризація біоти;

– оцінка впливу об’єкта проектування на рослинний світ;

– оцінка впливу об’єкта проектування на тваринний світ.

Тема 8 Оцінка впливу об’єкта проектування на техногенне та соціальне

середовище.
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– загальна характеристика місцевого населення в зоні впливу об’єкта

проектування (статево-вікова структура, зайнятість чисельність, захворюваність);

– позитивні та негативні впливи проектованої діяльності на стан соціальних

умов і задоволення потреб місцевого населення;

–  оцінка впливу об’єкта проектування на техногенне середовище;

–  оцінка впливу об’єкта проектування на соціальне середовище.

Розділ 2 Оцінка впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище

при будівництві.

Тема 1 Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану

навколишнього середовища та його безпеки

– ресурсозберігаючі заходи;

– захисні заходи;

– відновлювальні заходи;

– компенсаційні заходи;

– охоронні заходи.

Тема 2 Розробка заходів щодо захисту повітряного середовища при будівництві

– заходи щодо захисту повітряного середовища при будівництві;

– заходи щодо боротьби з шумом;

– заходи щодо боротьби з негативними фізичними впливами.

Тема 3 Розробка заходів щодо захисту ґрунтів, поверхневих і підземних вод при

будівництві

– характеристика ґрунтів та підземних вод;

– оцінка впливу накопичувачів промислових відходів об’єкта проектування

на ґрунти та підземні води;

– заходи щодо захисту поверхневих вод;

– заходи щодо захисту підземних вод.

Тема 4  Розробка заходів щодо охорони умов життєдіяльності людини при

будівництві
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– узагальнення заходів щодо забезпечення нормативного стану природного

середовища та умов життєдіяльності людини при реалізації планованої діяльності;

– оцінка ризику впливу планованої діяльності на природне середовище;

– оцінка ризику впливу планованої діяльності для здоров’я населення;

– заходи щодо утилізації будівельних відходів;

– заходи щодо рекультивації порушених земель.

Тема 5  Розробка заходів щодо охорони оточуючих об’єктів  техногенного

середовища при будівництві

– заходи щодо захисту будівель та споруд промислових підприємств;

– заходи щодо захисту житлово-цивільних об’єктів, пам’яток архітектури.

Приблизний перелік практичних  занять

1. Розрахунок утворення макулатури на підприємстві.

2. Розрахунок відпрацьованих люмінесцентних ламп.

3. Розрахунок утворення побутових відходів на підприємствах.

4. Розрахунок утворення нафтовмісних відходів на підприємствах.

5. Розрахунок утворення побутових відходів у містах та потреби у сміттєвих

контейнерах.

6. Визначення видів і нормативів утворення  сільськогосподарських відходів .

7. Оцінка ризику  впливу проектованої діяльності на природне середовище.

8. Оцінка соціального ризику  планованої діяльності.

9. Оцінка ризику планованої діяльності на здоров’я населення.

Рекомендована література
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