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За умов значного техногенного забруднення територій України, робота на дану тему 

сприятиме вирішенню актуального питання про зв’язок показників здоров’я населення 
(захворюваності, смертності і т.д.) з екологічною обстановкою в місці проживання. 
Багатовимірний статистичний аналіз і методи візуальної інтерпретації багатовимірних даних 
(а саме методи факторного, кластерного, регресивного, кореляційного аналізів та методи 
нелінійного шкалювання) використовуватимуться як апарат дослідження і прогнозування 
складних медико-екологічних ситуацій, пов’язаних з атмосферним забрудненням великих 
промислових міст України на фоні їх радіаційного забруднення тощо. 

Розглянувши шляхи міграції радіонуклідів після аварійного викиду склали систему 
диференційних рівнянь, що описують процеси міграції радіонуклідів всередині екосистеми 
(включаючи трофічні ланцюги, які ведуть до людини). Вона складається з 10 рівнянь і 
містить 22 параметри, які змінюються відносно пори року. 

“Канонічність” даної схеми полягає в її універсальності: враховані такі ланки 
екосистеми, які мають місце для багатьох радіонуклідів.  

Для оцінки процесу міграції радіонуклідів всередині екосистеми була написана 
програма, що дозволяє наочно, у графічному виді, давати прогноз по переносу радіонуклідів 
в екологічних і трофічних ланцюгах в даних камерах і по формуванню індивідуальних 
очікуваних доз для людини за розглянутий період. Дози можна моделювати по 
внутрішньому опроміненні радіонуклідів для дорослої людини та дітей 1, 5, 10, 15 років з 
урахуванням різноманітних раціонів харчування. Людина отримує повне опромінення, що 
складається з зовнішнього і внутрішнього. В свою чергу внутрішнє складається з 
інгаляційного надходження та заковтування. Маючи значення разового аварійного викиду 
можна розрахувати динаміку радіонукліду в усіх камерах від декількох днів до декількох 
років. Модель в перші дні показує нелінійне відпрацювання, яке дає пік, а потім система йде 
до стаціонарного стану. 
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На сегодняшний день актуальным является развитие оценки воздействий на 

окружающую среду (ОВОС) в направлении разработки процедур количественного анализа 
загрязнения окружающей среды (ОС), а также процедуры принятия решений относительно 
состояния ОС уже на этапе проектирования объекта. По мнению авторов для реализации 
концепции управления техногенной безопасностью хозяйственного объекта процедура 
ОВОС должна заканчиваться не только количественной оценкой, а и принятием решений на 
основе полученных результатов.  

Авторами предложен подход к количественному анализу, базирующийся на 
суммарном показателе загрязнения почвы для каждого загрязняющего вещества, который 
определяется по формуле (1):  
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где ki – коэффициент, определяемый по показателю вредности, 
iсрC  – среднее фактическое 


