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РЕФЕРАТ 

Емельянова, Е.Д. Геоэкологическая оценка воздействия предприятий 

деревообрабатывающей промышленности на окружающую среду (на примере 

ООО «Точный ход») (дипломная работа). – Минск, 2020. – 62 с. 

Библиогр. 24 назв., табл. 5, рис.12. 

Геоэкологическая оценка, деревообрабатывающая промышленность, 

воздействие на окружающую среду, загрязнение воздушного бассейна, 

образование отходов.  

Цель дипломной работы – геоэкологическая оценка воздействия 

предприятий деревообрабатывающей промышленности на окружающую 

среду ( на примере ООО «Точный ход»). 

Объект исследования – ООО «Точный ход», предмет исследования – 

негативное воздействие предприятия на окружающую среду. 

В ходе технологического процесса предприятий по обработке древесины, 

ОС близлежащих территорий подвергается воздействию загрязняющих 

веществ в виде различных выбросов, сбросов, образования отходов. В связи с 

постоянным увеличением объёмов производства продукции ООО «Точный 

ход», возникает необходимость изучения экологических аспектов 

деятельности предприятия, разработки основных направлений и мероприятий 

по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

В работе были использованы описательно–географический, 

аналитический, метод экспертных оценок, а также метод анализа 

литературных источников. 

В ходе написания дипломной работы были изучены состояние проблемы 

и методы исследования, был осуществлен сбор данных и их первичный анализ. 

Затем были рассчитаны интегральные показатели и дана качественная оценка 

деятельности предприятия.  

Информационными источниками исследования являлись фондовые 

материалы ООО «Точный ход», литературные источники, интернет ресурсы, 

картографический материал, научные статьи и другие режимные издания, 

относящиеся к объекту исследования. 

Автор подтверждает, что все заимствованные из литературных и других 

источников материалы сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

 

 

 

 

  



РЕФЕРАТ 

Емяльянава, Е. Д. Геаэкалагічная ацэнка ўздзеяння прадпрыемстваў 

дрэваапрацоўчай прамысловасці на навакольнае асяроддзе (на прыкладзе ТАА 

«Дакладны ход») (дыпломная праца). – Мінск, 2020. – 62 с. 

Бібліягр. 24 назв., табл. 5, мал.12. 

Геаэкалагічная ацэнка, дрэваапрацоўчая прамысловасць, ўздзеянне на 

навакольнае асяроддзе, забруджванне паветранага басейна, стварэнне адходаў. 

Мэта дыпломнай працы–геаэкалагічная ацэнка ўздзеяння прадпрыемстваў 

дрэваапрацоўчай прамысловасці на навакольнае асяроддзе (на прыкладзе ТАА 

«Дакладны ход»). 

Аб'ект даследавання – ТАА «Дакладны ход», прадмет даследавання–негатыўнае 

ўздзеянне прадпрыемства на навакольнае асяроддзе. 

У ходзе тэхналагічнага працэсу прадпрыемстваў па апрацоўцы драўніны НА 

бліжэйшых тэрыторый падвяргаецца ўздзеянню забруджвальных рэчываў у выглядзе 

розных выкідаў, скідаў, стварэння адходаў. У сувязі з пастаянным павелічэннем 

аб'ёмаў вытворчасці прадукцыі ТАА «Дакладны ход», узнікае неабходнасць 

вывучэння экалагічных аспектаў дзейнасці прадпрыемства, распрацоўкі асноўных 

напрамкаў і мерапрыемстваў па зніжэнні негатыўнага ўздзеяння на навакольнае 

асяроддзе. 

У працы былі выкарыстаныя апісальна–геаграфічны, аналітычны, метад 

экспертных ацэнак, а таксама метад аналізу літаратурных крыніц. 

У ходзе напісання дыпломнай працы былі вывучаны стан праблемы і метады 

даследавання, быў ажыццёўлены збор данных і іх першасны аналіз. Затым былі 

разлічаны інтэгральныя паказчыкі і дадзена якасная ацэнка дзейнасці 

прадпрыемства. 

Інфармацыйнымі крыніцамі даследавання з'яўляліся фондавыя матэрыялы ТАА 

«Дакладны ход»,  літаратурныя крыніцы, інтэрнэт рэсурсы, картаграфічны матэрыял, 

навуковыя артыкулы і іншыя рэжымныя выданні, якія адносяцца да аб'екта 

даследавання. 

Аўтар пацвярджае, што ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 

матэрыялы суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Yemelyanova, E. D. Geoecological assessment of the impact of woodworking 

enterprises on the environment (on the example of LLC "Precise course") (graduate 

work). – Minsk, 2020. – 62 p. 

Bibliogr. 24 sources, 5 charts, 12 illustrations.  

Geoecological assessment, woodworking industry, environmental impact, air 

basin pollution, waste generation. 

The purpose of the graduate work is a geoecological assessment of the impact 

of woodworking enterprises on the environment (for example of the LLC "Precise 

course"). 

The object of research is LLC "Precise course", the subject of research is the 

negative impact of the enterprise on the environment. 

During the technological process of wood processing enterprises, the 

environment of nearby territories is exposed to pollutants in the form of various 

emissions, discharges, and waste generation. Due to the constant increase in 

production volumes of LLC "Precise course", there is a need to study the 

environmental aspects of the enterprise, develop the main directions and measures 

to reduce the negative impact on the environment. 

The paper used descriptive–geographical, analytical, expert assessment 

method, the method of analyzing literary sources. 

During the writing of the graduate work, the state of the problem and research 

methods were studied, data was collected and their primary analysis was carried out. 

Then integral indicators were calculated and a qualitative assessment of the 

company's activity was given. 

The information sources of the research were the stock materials of LLC 

"Precise course", literary sources, Internet resources, cartographic material, 

scientific articles and other regime publications related to the object of research. 

The author confirms that all materials borrowed from literary and other 

sources are accompanied by references to their authors. 

 

 


