
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Радіаційний моніторинг довкілля, і, насамперед, у сфері 

агропромислового комплексу, відіграє важливу роль при оцінці впливу радіацій-
них факторів на сукупність живих істот та на людину [Войцехович, 1996; Гудков, 
1996; Кутлахмедов та ін., 2003]. Важливе значення при цьому має аналіз міграції 
радіонуклідів через сільськогосподарські ланцюжки, бо через споживання продук-
тів харчування, які містять радіоактивні речовини, в багатьох ситуаціях пов’язано 
додаткове опромінення населення [Гудков, 1991]. Останнє особливо актуально 
сьогодні в зв’язку зі змінами поглядів багатьох радіобіологів на вплив “малих доз” 
опромінення на організм [Гродзинський, 2000; Бурлакова, 1997]. З огляду на су-
часний науковий підхід до дії малих рівнів опромінення людини, з численних під-
тверджень їх шкідливого впливу на біологічні процеси, які відбуваються в організ-
мі, нагальною потребою є пошук будь-яких заходів, що сприяли б зниженню над-
ходження радіонуклідів до людини.  

У господарствах півдня України майже всі овочеві культури, кормові рослини, 
зернові культури вирощуються на зрошуваних угіддях [Гаркуша, 1979; Алексахин, 
1985; Коваленко, 2001]. Тому шляхи надходження радіонуклідів у сільськогоспо-
дарські рослини, їх подальше пересування за харчовими ланцюжками і формуван-
ня додаткової дози опромінення населення цього регіону пов’язані саме зі зрошу-
ваним землеробством [Алексахин, 1985; Томилин и др., 1993]. Своєрідність приро-
днокліматичних умов Миколаївського регіону, існування різних факторів, які 
впливають на надходження радіонуклідів у зрошувальну воду (забруднення річок 
чорнобильським аварійним викидом, стічними водами Криворізького гірничопро-
мислового басейну і станційними радіонуклідами Південноукраїнської та Запорі-
зької АЕС) [Томілін, 2003], а також особливості зрошуваного землеробства 
(засоленість і заболоченість ґрунтів, норми зрошення сільськогосподарських куль-
тур, дощувальна техніка та ін.) зумовлюють специфічність радіаційної ситуації на 
зрошуваних територіях регіону. Проведення в Миколаївському регіоні робіт з  
оцінки динаміки радіоекологічної ситуації в районах функціонування зрошуваль-
них систем дозволить визначити на території кожного зрошуваного масиву наяв-
ність (або відсутність) суттєвих особливостей і різниці в формуванні радіонуклід-
ного складу зрошувальної води, в міграції радіонуклідів у біоценозі зрошуваних 
масивів, а також у розмірах додаткового навантаження на населення за рахунок 
споживання сільгосппродукції, отриманої зі зрошуваних угідь. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана 
відповідно до тем державних програм: “Изучение возможных дозовых нагрузок на 
население за счет жидких отходов АЭС, удаляемых в водоемы, используемые для 
орошения сельхозугодий” (№ державної реєстрації ІБФ 80011-88), “Обоснование 
предельно допустимых концентраций 137Сs и 90Sr в воде, забираемой из р. Днепр на 
орошение” (№ державної реєстрації ІБФ 4Н-1-91-2) та затверджених рішеннями III та 
IX сесій обласної Ради обласних екологічних програм Миколаївщини на період 1990-
2000 рр. (пункт 9.2 “Визначення розмірів надходження 90Sr з дніпровською водою на 
зрошувані землі”, пункт 9.4 „Оцінка впливу на людину та зовнішнє середовище 3H, що 
надходить з рідкими скидами Південно-Української АЕС”).  

Мета та завдання дослідження. Мета роботи − дослідження динаміки фор-
мування радіоекологічного стану в біоценозах трьох зрошуваних масивів Микола-
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ївського регіону та встановлення розмірів додаткового опромінення людини від 
споживання зрошуваних сільськогосподарських культур. 

Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити такі завдання: 
− визначити фактори впливу на формування радіаційного стану в біоцено-

зах обстежених зрошуваних масивів і оцінити їх розмір; 
− оцінити процеси поглинання і перерозподілу 90Sr, 137Сs та 3H у ланцюжку 

“зрошувальна вода – ґрунт – сільськогосподарські культури” і визначити 
інтенсивність переходу вказаних радіонуклідів зі зрошувальної води у 
сільськогосподарські культури для кожного зрошуваного масиву; 

− визначити розміри та зробити прогноз радіаційного навантаження на людину 
від споживання сільськогосподарської продукції зі зрошуваних земель.  

Об’єкт дослідження. Фактори формування радіаційної ситуації на території 
зрошуваних масивів, шляхи надходження 90Sr, 137Сs та 3Н у зрошувальну воду сис-
тем регіону та їх накопичення сільськогосподарськими культурами при зрошуван-
ні, доза опромінення людини за рахунок зрошення та заходи щодо її зменшення. 

Предмет дослідження. Річкові вода й донні відкладення, зрошувальна вода, 
сільськогосподарські культури, ґрунти головних зрошуваних масивів Миколаївсь-
кого регіону.  

Методи дослідження. Гама-спектрометричне визначення 137Сs, радіохімічно-
радіометричний метод визначення 90Sr, рідинно-сцинтиляційний радіометричний 
метод визначення 3H та математично-статистичні методи обробки результатів до-
сліджень.  

Наукова новизна роботи. Отримані дані розширюють існуюче уявлення про 
формування в кожному зрошуваному масиві радіаційної ситуації, динамічно по-
в’язаної з регіональними природно-техногенними факторами. Вперше визначено 
особливості міграції одного з основних радіобіологічно-значимих радіонуклідів – 
3Н – у системі „рідкі скиди АЕС – зрошувальна вода – сільськогосподарські куль-
тури” та встановлено коефіцієнти переходу цього радіонукліда з води у сільського-
сподарські культури при зрошуванні. Встановлено відмінність між коефіцієнтами 
переходу 90Sr, 137Cs зі зрошувальної води у сільськогосподарські культури в різних 
зрошуваних масивах регіону. Вперше побудовано математичну модель зв’язку 3Н 
у воді біоставків очисних споруд Південно-Української АЕС із вмістом його у 
верхньому водному підземному горизонті. Вперше визначено розмір депонування 
станційного 137Сs донними відкладеннями р. Арбузинки та показано існування 
процесу вторинного забруднення 137Сs річкової води за рахунок десорбції 137Сs з 
донних відкладень. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень мо-
жуть бути використані при прогнозуванні радіаційної ситуації в біоценозах об-
стежених зрошуваних масивів Миколаївського регіону. Встановлені коефіцієнти 
переходу 3Н, 90Sr, 137Cs у сільськогосподарські культури при зрошуванні дозво-
лять визначити розмір накопичення цих радіонуклідів сільськогосподарськими 
культурами та прогнозувати додаткову дозу опромінення за рахунок зрошення. 
Результати досліджень компонентів біоценозів зрошуваних масивів використані 
як навчальний матеріал при викладанні курсів “Моніторинг навколишнього се-
редовища”, “Радіоекологія”, “Радіобіологія” на екологічному факультеті універ-
ситету. 
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Результати роботи використані у таких державних документах: 
1. Заключение экспертной комиссии для проведения государственной эколо-

гической экспертизы проекта Ташлыкской ГАЭС, Киев, 1993. 
(Минприроды Украины №6-8/656 от 25.08.1992). 

2. Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи на проектні матеріа-
ли “Южно-Украинский энергокомплекс. Ташлыкская ГАЭС. Уточненный 
проект”. (Укргідропроект, Харків, 1991). МОЗ України, №В489 від 
02.12.1997.  

Особистий внесок здобувача. Автор особисто провів аналіз наукової літера-
тури за темою роботи, оволодів необхідними аналітичними та математично-
статистичними методами обробки матеріалів досліджень, брав участь у відборі і 
підготовці проб з об’єктів навколишнього середовища для спектрометричних і 
радіометричних вимірювань, які сам усі і провів. За участю наукового керівника 
проведено аналіз та інтерпретація результатів роботи. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень по темі дисертації 
були висвітлені: на Міжнародній науковій конференції „Оросительные мелиора-
ции: их развитие, эффективность и проблемы” (Херсон, 1993); Міжнародній нау-
ково-практичній конференції “Радиационно-экологические и медицинские аспек-
ты последствий аварии на Чернобыльской АЭС” (Київ, 1993); II науково-
практичній конференції „Рациональное природопользование: системный анализ в 
экологии” (Севастополь, 1996); Науково-практичній конференції з радіаційної 
гігієни (Київ, 2000); VIII науково-методичній конференції „Людина та навколишнє 
середовище” (Одеса, 2000, 2002); Науково-практичній конференції “Могилянські 
читання” (Миколаїв, 2000-2002); Науково-практичній конференції “Біологічні 
читання” (Миколаїв, 2003); Науковій конференції “Фальцфейнівські читан-
ня” (Херсон, 2001, 2003); Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і 
освіта – 2003” (Дніпропетровськ, 2003); III з’їзді з радіаційних досліджень (Київ, 
2003). 

Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 10 статей та 9 тез допо-
відей, з них 5 статей у фахових виданнях, що затверджені ВАК України. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
огляду наукової літератури, матеріалів та методів дослідження, результатів влас-
них досліджень та їх обговорення, висновків, списку використаної літератури, що 
включає 216 джерел вітчизняної та іноземної літератури. Текст дисертації викладе-
но на 195 сторінках, в тому числі 34 таблиці та 36 рисунків.  
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