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РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА РАДІОБІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
З МЕТОЮ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ РАДІАЦІЙНОЇ АВАРІЇ



У представленому циклі наукових робіт об’єднані роботи, за резуль-
татами яких створено комплекс методів моніторингу навколишнього
середовища та населення у разі аварії на радіаційно-небезпечних 
об’єктах, який складається з двох основних частин:

1. Радіаційного і радіоекологічного моніторингу;
2. Радіобіологічного моніторингу.

Таке об’єднання дозволило охопити весь шлях формування радіа-
ційної ситуації та доз опромінення біологічних об’єктів і людини вна-
слідок радіаційної аварії: від прогнозу формування радіоактивно го 
забруднення внаслідок викиду радіонуклідів в атмосферу до обліку 
довгострокових ефектів в живих організмах



Кількість опублікованих робіт авторів циклу складає 342:
264 статей у наукових фахових журналах, що містяться в базі даних 
SCOPUS (індекс цитування статей авторів циклу в базі даних SCOPUS 
складає 387, h-індекс — 26).
7 монографій, 6 патентів України та 1 авторського свідоцтва,
«Рекомендації по веденню сільського і лісового господарства в умо-
вах радіоактивного забруднення території України в результаті аварії 
на Чорнобильській АЕС»,
«Руководство по организации контроля состояния природной среды 
в районе расположения АЭС» Держкомітету СРСР з гідрометеорології.
Результати цього циклу включено до матеріалів Національних
доповідей України, присвячених 10–25 роковинам Чорнобильської 
катастрофи.



 

Розроблено комплекс моделей атмо-
сферного перенесення радіонуклідів 
для оцінки, прогнозування та реконструкції 
наслідків впливу комунальних радіа ційних 
аварій на АЕС України на навколишнє се-
редовище та населення в гострій фазі ава-
рії, а також наслідків перерозподілу радіо-
нуклідів в навколишньому середовищі під 
впливом вторинних процесів атмосфер-
ного перенесення.
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Розроблено методи та засоби дослідження фізико-хімічних характерис тик 
радіоактивних аерозолів та паливних частинок, їх вторинного вітрового 
підйому, розповсюдження під час виробничої діяльності (в період будівель-
них, сільськогосподарських робіт, руху транспорту тощо), лісових пожеж, по-
стійних викидів з ОУ. Розроблено метод вимірювання вертикального тур-
булентного потоку радіоактивних речовин в приземному шарі атмосфери. 

 



Розроблено унікальний комплекс високочутливих ядерно-спектроско-
пічних методів масових експресних вимірювань 90Sr, 238-240Pu і 241Am в 
об’єктах оточуючого природного середовища, будівельних матеріалах, про-
дуктах харчування та радіоактивних відходах. 

Цей метод дозволяє прискорити та здешевити процедури визна-
чення вмісту ізотопів плутонію у десятки разів.

Порівняння основних параметрів радіохімічного
і спектрометричного методів визначення ізотопів Pu
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Спектрометрія 3-4 10-20 1-2 ~50
Радиохімія 0,03-0,04 10-20 40-72 ~500



Розроблено експрес-методи контролю продуктів активації та поділу 
в рідких та твердих відходах на діючих АЕС. Визначено кореляційні особ-
ливості між різними радіонуклідами в РАВ. Розроблено практичні методи
характеризування радіоактивних відходів та їх масопереносу в матеріалах 
оболонок контейнерів і скельних породах у місцях їхнього захоронення.

Зведена діаграма результатів вимірювань концентрації радіонуклідів у зразках РАВ, кБк/кг

рідкі РАВ тверді РАВ
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Вперше у світі розроблено та впроваджено метод одночасного визначен-
ня вмісту радіонуклідів 90Sr та 137Cs в живих об’єктах та зразках навколиш-
нього середовища у складі як мобільної, так і стаціонарної лабораторії, що 
дозволяє проводити масові вимірювання у польових умовах. Для реалізації 
цього методу розроблене авторське програмне забезпечення.
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З використанням розроблених ядерно-фізичних методів вивчено радіоактивне 
забруднення екосистем на ранній, проміжній та пізній фазах аварії на ЧАЕС про-
дуктами ядерного розпаду. Вивчено багаторічну динаміку перерозподілу 90Sr і 137Cs 
в грунтово-рослинному покриві природних і агроценозів на паливних і конден-
саційних слідах випадінь аварійного викиду ЧАЕС, оцінено значущість динаміки 

процесів вертикального пере-
несення, мобілізації-ім мобілі за-
ції радіонуклідів в ґрунтах (вклю-
чаючи деструкцію палив них 
час тинок), специфіки ґрун то во-
рослинного покриву. Уперше на 
систематичній основі розрахо-
вано параметри вертикальної 
міг рації ізотопів 154Eu, 238-240Pu 
і 241Am у ґрунтах. 



Виконання циклу робіт надає можливість оптимізувати обсяги радіоеколо-
гічного та радіобіологічного моніторингу у випадку можливих радіацій-
них аварій, а саме:
1) використання математичних методів моделювання атмосферного пе-
реносу та осадження радіонуклідів в поєднанні з оперативним інструмен-
тальним моніторингом забезпечує максимальну ефективність застосування 
контрзаходів;
2) застосування ядерно-фізичних методів ідентифікації нуклідів, зокрема 
Sr-90 та трансуранових елементів, завдяки їх масовості, простоті та низькій 
вартості відкриває принципово нові можливості для проведення радіоеколо-
гічного моніторингу та вивчення стану природних популяцій на радіоактивно 
забруднених територіях;
3) метод моніторингу індивідуальної радіорезистентності людини забез-
печує підвищення рівня радіаційної безпеки персоналу об’єктів атомної енер-
гетики та населення прилеглих територій.


