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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У віддалений період після аварії на ЧАЕС відбувся 

період напіврозпаду таких основних дозоутворюючих радіонуклідів, як 137Cs і 90Sr, 

що вимагає вивчення закономірностей зміни радіаційної ситуації, зокрема, 

уточнення рівнів радіоактивного забруднення ґрунтів, рослин та продуктів 

харчування населення, що мешкає на територіях з різною щільністю радіоактивного 

забруднення. Дослідження має надзвичайно важливе наукове і практичне значення, 

оскільки на радіоактивно забруднених територіях проживає значна кількість 

населення, яке споживає забруднену радіонуклідами продукцію, вирощену у 

особистих селянських господарствах та продукти харчування лісового походження, 

що призводить до перевищених доз опромінення та негативно впливає на організм 

людей. 

Акценти  впливу наслідків аварії на ЧАЕС та створення несприятливих умов 

життєдіяльності населення, яке зазнає хронічного опромінення іонізуючою 

радіацією, висвітлено у працях провідних екологів, радіоекологів та радіобіологів: 

Гайченка В. А., 1996; Гродзинського Д. М., 2000; Прістера   Б. С., 2007; Кашпарова 

В. О., 2008; Романчук Л. Д., 2015; Кравець О. П., Ландіна В. П., 2017; Гудкова І. М., 

Лазарєва М. М., 2018 та інших. 

Не менш важливою проблемою  і наразі залишається забруднення даної 

території важкими металами, такими як свинець, кадмій, мідь та цинк. Дані хімічні 

елементи та їх сполуки є найтоксичнішими, оскільки вони не руйнуються у ґрунті та 

воді, а мігрують трофічним ланцюгом: “ґрунт → рослина (корм) → тварина → 

продукція → людина”. В результаті чого викликають приховані негативні зміни у 

загальному обміні речовин в організмі людей та тварин. 

Актуальність проблеми, недостатнє її дослідження у віддалений період після 

аварії на ЧАЕС, теоретичне і практичне значення для відновлення виробничих, 

економічних і соціальних відносин та забезпечення екологічно безпечного 

проживання сільського населення на радіоактивно забруднених територіях, 

зумовили вибір теми дисертаційної роботи, об’єкта, предмета, формулювання мети 

та завдань досліджень. 

Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в рамках комплексних досліджень науково-дослідної роботи 

«Оцінка якості життя та радіаційної безпеки сільського населення Полісся України у 

віддалений період після аварії на ЧАЕС» (№ ДР 0116U002588) 2016–2018 рр. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – дослідити та обґрунтувати 

кількісні параметри для оцінки екологічних та соціально-економічних факторів 

формування якості життя та радіаційної безпеки сільського населення і розробити 

структурно-логічну модель  екологічно безпечного проживання населення на 

радіоактивно забруднених територіях. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання: 

– визначити радіологічну ситуацію Полісся Житомирщини у віддалений 

період після аварії на ЧАЕС; 

– визначити  питому активність 137Cs у ґрунтах; 



2 

 

– визначити питому активність 137Cs у продуктах харчування рослинного, 

тваринного та лісового походження; 

– визначити залежність між щільністю забруднення ґрунтів та питомою 

активністю 137Cs у сільськогосподарській продукції; 

– визначити концентрацію важких металів у ґрунті та  рослинній продукції; 

– встановити вміст нітратів у рослинницькій продукції; 

– визначити структуру споживання продуктів харчування мешканцями 

радіоактивно забруднених територій; 

– визначити соціально-економічні фактори формування якості життя 

сільського населення радіоактивно забруднених територій; 

– розробити структурно-логічну модель екологічно безпечного проживання 

населення на радіоактивно забруднених територіях. 

Об’єкт дослідження – процеси міграції радіонуклідів і важких металів в 

системі ґрунт – рослинна продукція – людина; вплив соціально-економічних 

факторів на формування якості життя населення, яке мешкає на радіоактивно 

забруднених територіях. 

Предмет дослідження – концентрація радіонуклідів та важких металів  у 

ґрунтах, продукції рослинного, тваринного та лісового походження; вміст нітратів в 

овочевій продукції; соціально-економічні фактори формування якості життя 

населення, що мешкає на територіях з різною щільністю радіоактивного 

забруднення. 

Методи дослідження. При виконанні поставлених завдань дисертаційної 

роботи використовували загальнонаукові та спеціальні методи досліджень: 

аналітичні (огляд літератури, опитування, аналіз документів, узагальнення 

результатів досліджень); емпіричні (експеримент, спостереження); радіологічні 

(щільність забруднення ґрунту 137Cs, питома активність 137Cs у продуктах 

рослинного, тваринного та лісового походження); атомно-абсорбційні (концентрація  

свинцю, кадмію, міді, цинку у ґрунті та рослинній продукції); фізико-хімічні (вміст 

нітратів у овочевій продукції);  статистичні (біометрична обробка результатів 

досліджень).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в системному підході до 

вивчення екологічних та соціально-економічних факторів формування  якості життя 

та радіаційної безпеки  сільського населення північних районів Житомирської 

області, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС та 

формулювання принципів і методів забезпечення екологічно безпечного 

проживання  населення на даних територіях. Результати досліджень, що містять 

новизну, полягають у наступному: 

вперше: 

– в умовах Полісся Житомирщини у віддалений період після аварії на ЧАЕС 

отримані експериментальні дані, що характеризують сучасний радіологічний стан 

присадибних ділянок мешканців північних районів Житомирської області;  

– детально досліджено питому активність 137Cs у рослинницькій, 

тваринницькій продукції та продукції лісового походження;  
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– визначено коефіцієнти переходу 137Cs із ґрунту у продукцію рослинного 

походження;  

– визначено концентрацію важких металів у ґрунтах та продукції 

рослинництва; 

– досліджено вміст нітратів в овочевій продукції;  

– визначено об’єктивно-суб’єктивні соціально-економічні фактори  

формування якості життя сільського населення на радіоактивно забруднених 

територіях;  

– розроблено структурно-логічну модель екологічно безпечного проживання 

населення на радіоактивно забруднених територіях; 

удосконалено:  

– внесено пропозиції щодо вдосконалення системи радіологічного 

моніторингу ґрунтів, продукції рослинного, тваринного походження та продукції 

лісу; 

– запропоновано  комплексний підхід  до визначення якості життя сільського 

населення, яке мешкає на радіоактивно забруднених територіях з врахуванням 

екологічних та соціально-економічних умов; 

набули подальшого розвитку:  

– оцінювання кількісних параметрів екологічних та соціально-економічних 

факторів формування якості життя та радіаційної безпеки сільського населення; 

– на основі проведених досліджень визначено сучасні  екологічні та соціально-

економічні умови проживання сільського населення на радіоактивно забруднених 

територіях у віддалений період після аварії на ЧАЕС. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених 

досліджень доведена необхідність проведення періодичного радіологічного 

моніторингу  ґрунтів, продуктів харчування рослинного, тваринного та лісового 

походження та постійного контролю за вмістом важких металів і нітратів у 

продукції рослинництва на радіоактивно забруднених територіях Полісся України.  

Результати дисертаційної роботи використанні: при розробці стратегії 

розвитку Житомирської області на період до 2027 року і Плану заходів на 2021–2023 

роки з її реалізації департаментом агропромислового розвитку та економічної 

політики Житомирської обласної державної адміністрації; при проведенні семінарів 

для сільськогосподарських товаровиробників фахівцями Житомирської філії 

державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».  

Результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес 

Житомирського національного агроекологічного університету при викладанні 

навчальних дисциплін: «Радіобіологія» для студентів напряму підготовки «Екологія 

і охорона навколишнього природного середовища» факультету екології і права та 

«Лісове та садово-паркове господарство» факультету лісового господарства; 

«Рослинництво» для студентів напряму підготовки «Агрономія» агрономічного 

факультету; «Ведення тваринництва на радіоактивно забруднених територіях» для 

студентів напряму підготовки «Технологія переробки продукції тваринництва» 

технологічного факультету.  
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Результати досліджень використано при розробці програми навчального 

тренінгу «ArcGis Pro Базовий» для викладачів та студентів університету та 

практичного тренінгу «Радіоекологічні особливості ведення лісового господарства 

на радіоактивно забруднених територіях» для студентів напряму підготовки  

«Лісове та садово-паркове господарство» факультету лісового господарства. 

Особистий внесок здобувача. Автором спільно з науковим керівником 

обґрунтована наукова концепція, сформована схема досліджень та мета роботи,  

розроблено основні етапи проведення наукових досліджень. Дисертантом 

самостійно опрацьовано літературні джерела за темою дисертації, освоєно необхідні 

методи лабораторних досліджень і біометричної обробки отриманих результатів; 

проведено відбір зразків ґрунту та усієї досліджуваної продукції; проведене 

соціологічне опитування мешканців забруднених територій; здійснено аналіз та 

узагальнення отриманих даних, підготовлені матеріали до друку і оформлення 

дисертації. Особисто проведено формування наукових положень, висновків, 

написання друкованих праць. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційної 

роботи оприлюднені та обговорені на конференціях: Міжнародна конференція 

«Сільськогосподарська та лісова радіологія – 30 років після Чорнобиля» (Київ, 

2016 р.); науково-практична конференція з міжнародною участю «Ефекти радіації та 

інших ксенобіотиків на репродуктивну систему і організм» (Долина, 2016 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Чорнобильська катастрофа. 

Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення» (Житомир, 2018 р.); The 5th 

International scientific and practical conference “Priority directions of science 

development” (Lviv, 2020). 

Публікації. Основні результати досліджень викладено у 10 наукових працях, з 

яких 1 монографія у співавторстві, 5 статей у наукових фахових виданнях України, у 

тому числі 3 у наукових виданнях, включених до міжнародних науково-метричних 

баз даних 4 тези наукових доповідей та матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 226 сторінках 

комп’ютерного  тексту, ілюстрована 41 таблицею і 51 рисунком. Дисертаційна 

робота складається із анотації, вступу, чотирьох розділів, висновків, пропозицій 

виробництву, списку використаних джерел, який налічує 242 найменування, у тому 

числі 39 латиницею, та 7 додатків.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, сформульовано 

мету і завдання дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних 

результатів, наведено дані про публікації, апробацію і впровадження результатів 

дослідження.  

У першому розділі «Огляд літературних джерел» наведено огляд 

вітчизняних та зарубіжних джерел літератури з питань радіоекологічного 

моніторингу ґрунтів, продуктів харчування населення, впливу нітратів та важких 

металів на живі організми. Висвітлено світовий і вітчизняний досвід вивчення 

екологічної безпеки населення, що мешкає на радіоактивно забруднених територіях. 

Розкрито суть, критерії та основні фактори формування якості життя населення.  
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У другому розділі «Умови, об’єкти та методика досліджень» розглянуто 

природно-кліматичні умови Житомирського Полісся, що характеризуються 

динамічними змінами кліматичних умов, розвиненою гідрологічною мережею та 

сприятливими ґрунтовими умовами для ведення сільського господарства. 

Експериментальні дослідження з визначення радіоекологічної оцінки ґрунту і 

продукції проводили в особистих підсобних господарствах мешканців критичних 

населених пунктів Народицького, Коростенського, Овруцького, Олевського, 

Лугинського, Малинського, Ємільчинського, Новоград-Волинського районів.  

Методика проведення досліджень. Відбір зразків ґрунту для визначення 
137Сs та важких металів проводився згідно з ДСТУ 4287:2004 «Якість 

ґрунту. Відбирання проб» та згідно з «Методики комплексного радіаційного 

обстеження забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій (за 

винятком території зони відчуження)».  

Відбір зразків рослинної продукції для визначення 137Сs проводили згідно з 

методичними вказівками «Відбір проб, первинна обробка та визначення вмісту 90Sr 

та 137Cs у харчових продуктах». Підготовка зразків та визначення концентрації 137Сs 

у ґрунті, рослинній, тваринній продукції та продукції лісового походження 

проводили у лабораторії екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції 

Житомирської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» 

спектрометричним методом на універсальному спектрометричному комплексі 

«Гамма Плюс» з використанням сцинтиляційного гамма-спектрометра. Лабораторні 

дослідження ґрунтових зразків на вміст рухомих сполук важких металів визначали у 

буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної 

спектрометрії згідно з чинними нормативними документами: мідь – ДСТУ 

4770.6:2007; цинк – ДСТУ 4770.2:2007; свинець – ДСТУ 4770.9:2007; кадмій – 

ДСТУ 4770.3:2007. Підготовку рослинних зразків для визначення важких металів 

здійснювали методом сухої мінералізації згідно з ДСТУ 7670:2014. Масову 

концентрацію важких металів у продукції  рослинництва визначали атомно-

абсорбційним методом на атомно-абсорбційному спектрофотометрі С115-1М згідно 

з ГОСТу 30178-96. Вміст нітратів у овочевій продукції визначали іон-селективним 

методом згідно з ДСТУ 4948:2008. Матеріали досліджень обробляли статичним 

методом з використанням програми  Microsoft Excel 2010. Аналіз та візуалізація 

отриманої інформації проводили у програмному забезпеченні ArcGIS pro. Обсяг 

вибіркової сукупності соціологічного дослідження становив 210 респондентів 

(1 % генеральної сукупності). Було обрано стратифікований тип вибірки. Метод 

формування вибірки: багатоступінчастий стратифікований випадковий відбір за 

пропорційним принципом. Джерелом параметрів вибірки та методології 

стратифікації є розподіл населення по сільських населених пунктах Житомирської 

області з різною щільністю радіоактивного забруднення території за даними 

паспортизації. Для збору даних застосовувався спосіб особистого формалізованого 

інтерв’ю.  

У третьому розділі «Результати досліджень» наведено результати досліджень 

радіологічного моніторингу ґрунтів та продукції харчування мешканців 
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радіоактивно забруднених територій  Полісся Житомирщини, вмісту важких металів 

та нітратів в рослинницькій продукції. 

 Накопичення 137Cs у ґрунтах північних районів Житомирської області. У 

віддалений період після аварії на ЧАЕС забруднення території північної частини 

Житомирщини 137Cs і надалі залишається нерівномірним. Встановлено, що 

щільність забруднення ґрунтів населених пунктів північних районів Житомирської 

області варіювала у широких межах від 28,4 кБк/м2 (<1 Кі/км2) до 454,0 кБк/м2           

(12,3 Кі/км2). 

Найбільш забрудненими і досі залишаються ґрунти на присадибних ділянках у 

селі Христинівка Народицького району та у селі Виступовичі Овруцького району з 

щільністю забруднення 137Cs в межах – 401,8 кБк/м2 та 454,0 кБк/м2, відповідно. 

Найменш забрудненими 137Cs були ґрунти присадибних ділянок у селі Липине 

Новоград-Волинського району та селі Савлуки Малинського району, де щільність 

забруднення ґрунту  була нижче 37 кБк/м2 (табл.1). 

Таблиця 1   

Щільність забруднення ґрунтів 137Сs  населених пунктів північних 

районів Житомирського Полісся, кБк/м2, M±m (2016–2018 рр.) 
Народицький район 

смт Народичі с. Розсохівське с. Селець с. Христинівка с. Базар - 

222,0±13,40 158,8±9,6 288,2±15,4 401,8±17,8 180,2±11,2 - 

Коростенський район 

с. Обиходи с. Вороневе 
с. 

Берестовець 
с. Бехи с. Немирівка - 

140,6±6,51 207,7±12,3 153,8±6,81 239,7±11,61 203,4±10,42 - 

Овруцький район 

с. Виступовичі с. Словечно с. Можари с. Листвин 
с. Нові 

Велідники 
с. Рудня 

454,0±18,61 134,2±15,58 123,3±13,81 151,3±7,63 140,7±7,21 280,5±15,68 

Олевський район 

с. Рудня-

Радовельська 
с. Радовель с. Перга 

с. Рудня-

Хочинська 
с. Дружба - 

209,3±11,35 94,4±4,56 65,2±3,64 78,3±3,82 110,2±5,45 - 

Лугинський район 

с. Рудня-

Повчанська 

с. Рудня-

Жеревці 
с. Малахівка с. Жеревці 

с. Червона 

Волока 
- 

240,3±13,40 137,9±7,82 194,3±9,84 117,4±6,23 86,1±4,52 - 

Малинський район 

с. Рудня-

Калинівка 
с. Ксаверів с. Савлуки с. Вишів - - 

185,4±9,31 80,4±4,22 34,2±1,75 75,4±3,56 - - 

Ємільчинський район 

с. Руденька с. Горбове 
с. Велика 

Глумча 
с. Кочичине 

с. Рудня-

Іванівська 
- 

99,4±4,99 70,0±3,68 69,1±3,52 82,9±4,21 83,4±4,36  

Новоград-Волинський район 

с. Дубники 
с. Броницька 

Гута 
с. Липине - - - 

51,0±2,61 73,9±3,63 28,4±1,56 - - - 
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Вміст важких металів у ґрунтах радіоактивно забруднених територій та 

забезпеченість їх мікроелементами. Встановлено, що вміст важких металів у 

ґрунтах присадибних ділянок не перевищував допустиму концентрацію. За 

результатами досліджень ґрунтів   присадибних ділянок  щодо забруднення важкими 

металами встановлено, що  вміст рухомих сполук свинцю та кадмію варіював у 

межах 0,65–1,16 мг/кг та 0,044–0,095 мг/кг, відповідно. Рівень забезпеченості 

ґрунтів мікроелементами такими як  цинк та мідь становить 1,20–3,87 мг/кг та 

0,061–0,132 мг/кг, відповідно, і не залежить від щільності забруднення ґрунту 137Cs  

(табл. 2).  

Таблиця 2 

Вміст важких металів у ґрунтах населених пунктів радіоактивно забруднених 

територій Житомирського Полісся, M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Хімічний елемент, 

мг/кг 

Населений пункт Хімічний елемент, 

мг/кг 

Лугинський район Pb Cd Олевський район Pb Cd 

с. Рудня-Повчанська 0,74±0,03 0,060±0,002 с. Рудня-Радовельська 0,65±0,06 0,044±0,003 

с. Рудня-Жеревці 0,75±0,03 0,065±0,003 с. Радовель 0,85±0,03 0,055±0,003 

с. Малахівка 0,79±0,04 0,067±0,003 с. Перга 0,74±0,04 0,066±0,002 

с. Жеревці 0,84±0,02 0,072±0,003 с. Рудня-Хочинська 0,72±0,04 0,054±0,002 

с. Червона Волока 0,95±0,04 0,075±0,002 смт Дружба 0,75±0,04 0,045±0,044 

Овруцький район Pb Cd Коростенський район Pb Cd 

с. Виступовичі 0,73±0,03 0,050±0,003 с. Обиходи 0,73±0,04 0,063±0,003 

с. Словечне 1,06±0,06 0,094±0,005 с. Вороневе 1,03±0,05 0,095±0,005 

с. Можари 0,88±0,05 0,066±0,005 с. Берестовець 0,80±0,03 0,063±0,004 

с. Листвин 0,81±0,04 0,064±0,006 с. Бехи 1,13±0,10 0,083±0,006 

с. Рудня 0,81±0,02 0,059±0,006 с. Немирівка 0,81±0,05 0,065±0,005 

Нові Велідники 0,82±0,03 0,076±0,084 Малинський район Pb Cd 

Ємільчинський район Pb Cd с. Рудня-Калинівка 0,83±0,03 0,066±0,005 

с. Руденька 0,87±0,04 0,064±0,007 с. Ксаверів 0,82±0,04 0,052±0,003 

с. Горбове 0,86±0,06 0,067±0,008 с. Савлуки 0,94±0,05 0,066±0,006 

с. Велика Глумча 0,78±0,04 0,063±0,009 с. Вишів 0,82±0,04 0,071±0,007 

с. Кочичине 0,85±0,07 0,056±0,007 Новоград-Волинський 

район 

Pb Cd 

с. Рудня-Іванівська 0,83±0,07 0,058±0,008 с. Дубники 0,99±0,06 0,087±0,004 

Народицький район Pb Cd с. Броницька Гута 1,03±0,05 0,082±0,006 

смт. Народичі 1,12±0,11 0,092±0,010 с. Липине 1,16±0,06 0,079±0,010 

с. Розсохівське 0,87±0,03 0,063±0,062  

ГДК 

6,0 0,7 

с. Селець 0,99±0,05 0,085±0,009 

с. Христинівка 0,80±0,02 0,064±0,005 

с. Базар 0,75±0,04 0,072±0,082 
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Такий вміст рухомих сполук міді свідчить про дуже низький та низький рівні 

забезпеченості, а рухомих сполук цинку – про низький, середній та високий рівні 

забезпеченості ґрунтів  відповідними мікроелементами.  

 Накопичення 137Cs у продукції рослинництва. Результати досліджень 

рослинної продукції,  вирощеної мешканцями  населених пунктів радіоактивно 

забруднених територій Житомирського Полісся, показали, що найвища 

концентрація 137Cs  була у столовому буряку  та бобах квасолі і варіювала в межах  – 

3,2–102,2 Бк/кг та 5,2–109,2 Бк/кг, відповідно. Перевищення вмісту 137Cs   

спостерігалось у зразках буряка столового, відібраних у с. Виступовичі Овруцького 

району, що становило у два рази перевищення  допустимого рівня та с. Христинівка 

Народицького району, що становило перевищення ДР-06 на 3,4 %. Перевищення 

допустимого рівня вмісту 137Cs у бобах квасолі спостерігалось у зразках, відібраних 

у с. Рудня-Повчанська Лугинського району (51,8 Бк/кг); смт Народичі, с. Селець та                      

с. Христинівка Народицького району (54,2–77,4 Бк/кг); с. Рудня та с. Виступовичі 

Овруцького району (55,0–109,2 Бк/кг) за допустимого рівня 50 Бк/кг. Бульби 

картоплі мали вміст 137Cs  на рівні 2,3–40,0 Бк/кг. Концентрація 137Cs  у моркві 

варіювала у межах 13,8–25,7 Бк/кг за допустимої концентрації радіонукліду в 

овочевій продукції 40 Бк/кг. Питома активність  137Cs у капусті білокачанній, 

томатах, моркві, цибулі становила 1,0–29,7; 1,0–19,3; 2,7–28,3 та 1,0–20,1, 

відповідно, що значно нижче допустимих рівнів. За результатами досліджень 

встановлено, що у зерні пшениці питома активність 137Cs у середньому варіювала 

від 1,8 до 30,8 Бк/кг за допустимого рівня 50 Бк/кг – для продовольчого зерна. 

Накопичення радіонукліду 137Cs у продукції тваринного походження. 

 Дослідження продуктів харчування тваринного походження в критичних 

населених пунктах північних районів Житомирської області  показало, що    питома 

активність 137Cs у м’ясі свиней варіювала в межах 7,9–44,1 при допустимому рівні 

120 Бк/кг, що не перевищувало ДР-06 (рис.1). 
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Рис. 1. Питома активність 137Cs у продукції тваринного походження 

(2016–2018 рр.) 
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Питома активність 137Cs у молоці корів знаходилася у межах 1,6–

159,4 Бк/л. Найменший вміст радіоцезію був у молоці с. Липине Новоград-

Волинського району. Питома активність  137Cs у молоці с. Селець Народицького 

району та  с. Виступовичі Овруцького району становила – 159,4 Бк/л  та 145,0 Бк/л, 

відповідно, що перевищує гранично допустиму концентрацію радіонукліду майже у 

1,5 раза. 

Забруднення  продукції лісового походження 137Cs. За результатами 

досліджень продукції лісового походження встановлено,  що концентрація 137Cs у 

свіжих ягодах чорниць варіювала у широких межах від 158,4 до 1120 Бк/кг. 

Концентрація 137Cs у ягодах чорниці перевищувала допустимі рівні у зразках 

населених пунктів Народицького району (680,0–895,0 Бк/кг), Коростенського 

району (650,0–804 Бк/кг), Овруцького району (565,0–1120,0 Бк/кг), Лугинського 

району (крім с. Червона Волока (635–856 Бк/кг). 

Ягоди чорниці, відібрані у населених пунктах Ємільчинського, Новоград-

Волинського Малинського (крім Рудня-Калинівка) Олевського (крім Рудня-

Радовельська)  районів за вмістом радіонукліду були в межах норми. Концентрація 
137Cs у них становила  від 158,4 до 425,0 Бк/кг (рис. 2). 
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Рис.2. Питома активність 137Cs у продукції лісового походження 

(2016–2018 рр.) 

 

Вміст 137Cs  у білих грибах (сушених)  перевищував  у всіх зразках населених 

пунктів: Народицького (на 5,8–99 %) та Коростенського (1–57 %) районів;                 



10 

 

с. Виступовичі (у 5 разів) та с. Рудня (у 3 рази) Овруцького району; 

с. Рудня Радовельська (на 16 %) Олевського району; с. Малахівка (на 69 %),  с. 

Рудня- Повчанська (майже в 3 рази), с. Рудня-Калинівка  (на 17 %) Малинського 

району. Зразки грибів у населених пунктах Ємільчинського і Новоград-Волинського 

районів за вмістом  137Cs знаходились у межах норми. Вміст 137Cs становив        

1152–2494,4 Бк/кг. 

Вміст важких металів у продукції рослинного походження. За 

результатами досліджень встановлено, що вміст свинцю у  продуктах харчування  

рослинного походження мешканців радіоактивно забруднених територій знаходився 

в таких межах: у зерні пшениці  – 0,37–1,18 мг/кг; бульбах картоплі –                  

0,12–0,49 мг/кг; капусті білокачанній – 0,12–0,42 мг/кг. Концентрація кадмію у зерні 

пшениці, бульбах картоплі та капусті білокачанній варіювала у широких межах: 

0,059–0,28 мг/кг, 0,014–0,027 мг/кг та 0,014–0,028 мг/кг, відповідно. Концентрація 

міді у всіх досліджуваних зразках зерна знаходилася у межах 5,2–8,3 мг/кг, вміст 

міді у бульбах картоплі та капусті  варіював у межах  2,1–3,8 мг/кг та  1,9–3,9 мг/кг 

відповідно, та не перевищував ГДК. 

Результати досліджень зерна пшениці показали, що концентрація цинку 

варіювала від 25,1 мг/кг до 60,2 мг/кг та не перевищувала ГДК, крім зерна, 

вирощеного у с. Христинівка Народицького району, с. Ксаверів Малинського 

району, с. Обиходи Коростенського району, с. Горбове Ємільчинського району,       

с. Виступовичі Овруцького району, де концентрація цього елемента перевищувала 

встановлений норматив на 3,4−20,4 %. Концентрація цинку в  бульбах картоплі та 

капусті білокачанній варіювала в межах 2,2 мг/кг–7,9 мг/кг та 3,2–8,3 мг/кг, 

відповідно і знаходилася в межах ГДК. 

Вміст нітратів у продукції рослинного походження. Результати проведених 

досліджень щодо вмісту нітратів в овочевій продукції показали, що зразки столових 

буряків та бульб картоплі відповідали встановленим нормативам. Концентрація 

нітратів у столових буряках варіювала в широких межах – 325,8–1274,1 мг/кг, а в 

бульбах картоплі – 11,6–185,2 мг/кг при ГДК 1400 мг/кг та 250 мг/кг, відповідно.  

Найменше нітратне забруднення  відмічалось в столових буряках с. Немирівка 

(789,4 мг/кг), с. Виступовичі (838,5 мг/кг ),  с. Вишів (842,5 мг/кг ). 

Найбільший вміст нітратів відмічено у столових буряках, вирощених на 

присадибних ділянках с. Христинівка  Народицького району (1164,1 мг/кг),  с. Перга 

Олевського району (1175,4 мг/кг), с. Жеревці Лугинського району (1274,1 мг/кг) при 

гранично допустимій концентрації 1400 мг/кг.  

Найбільший вміст нітратів у бульбах картоплі відмічено у с. Немирівка 

Олевського району, Рудня-Калинівка Малинського району, с. Словечне Овруцького 

району – 124,8, 125,3, 185,2 мг/кг, відповідно, при гранично допустимій 

концентрації  250 мг/кг. Що стосується нітратного забруднення капусти 

білокачанної, то перевищення ГДК відмічалось у переважній більшості зразків  

капусти. За гранично допустимої концентрації 500 мг/кг вміст нітратів варіював від 

385,4 до 1254,2 мг/кг. 

Найменший вміст нітратів відмічався у зразках капусти  білокачанної у               

с. Виступовичі Овруцького району, с. Рудня-Радовельська Олевського району,           
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с. Обиходи Коростенського району з концентрацією токсиканта 385,4, 404,3 та 

445,2 мг/кг, відповідно (табл. 3). 

Таблиця 3 

Вміст нітратів в рослинницькій продукції мешканців радіоактивно 

забруднених територій  Житомирського Полісся,  мг/кг, М±m  (2016–2018 рр.) 
Назва населеного пункту Назва продукції 

Картопля Капуста Буряк 

Народицький район 

смт. Народичі 85,4±2,3 485,1±5,6 852,3±4,3 

с. Розсохівське 76,3±1,6 944,3±6,4 1015,8±2,5 

с. Селець 110,5±4,3 882,5±7,3 950,3±7,6 

с. Христинівка 120,3±2,8 701,2±7,1 1164,1±4,6 

с. Базар 118,6±3,2 924,8±2,5 932,1±8,1 

Коростенський район 

с. Обиходи 86,3±2,1 443,2±4,3 855,8±1,3 

с. Вороневе 95,4±1,3 885,6±6,8 1154,3±4,6 

с. Берестовець 111,2±3,4 949,3±8,3 1050,8±5,3 

с. Бехи 109,3±1,2 1003,1±5,4 923,2±2,1 

с. Немирівка 124,8±1,0 855,2±6,2 789,4±3,4 

Овруцький район 

с.Виступовичі 115,3±3,4 385,4±6,2 838,5±2,2 

с. Словечне 185,2±2,5 1215,8±9,4 1032,6±1,4 

с. Мажори 86,4±1,4 930,6±2,5 1021,9±1,9 

с. Листвин 95,3±3,2 801,2±8,8 756,3±2,8 

с. Рудня 11,6±1,2 754,3±5,2 956,8±7,3 

Олевський район 

с. Рудня-Радовельська 96,6±1,2 404,3±5,4 901,0±2,3 

с. Радовель 101,3±3,4 508,0±6,8 843,3±5,0 

с. Перга 85,4±2,8 1254,2±8,3 1175,4±4,2 

с. Рудня-Хочинська 87,2±3,2 967,8±7,9 1267,6±3,8 

смт. Дружба 78,1±1,6 1195,2±9,3 985,4±4,3 

Лугинський район 

с. Рудня-Повчанська 85,3±3,2 490,3±4,6 325,8±3,2 

с. Рудня-Жеревці 115,6±1,3 769,3±5,2 843,8±2,4 

с. Малахівка 98,4±2,4 845,2±5,6 1068,91±5,3 

с. Жеревці 65,8±1,6 934,4±6,4 1274,1±6,8 

с. Червона Волока 123,7±2,3 1189,2±10,2 953,6±7,2 

Малинський район 

с. Рудня-Калинівка 125,3±1,3 685,2±5,5 985,2±4,3 

с. Ксаверів 87,6±2,6 846,3±6,1 1068,9±3,2 

с. Савлуки 76,3±0,5 986,9±7,3 945,3±1,9 

с. Вишів 95,1±4,1 945,1±8,7 842,5±1,7 

Ємільчинський район 

с. Руденька 93,5±2,2 458,9±6,7 1064,3±5,5 

с. Горбове 108,3±3,4 849,3±7,2 732,5±2,6 

с. Велика Глумча 86,4±4,9 1043,5±8,8 625,8±4,3 

с. Кочичине 115,8±5,8 785,2±5,6 941,5±3,2 

с. Рудня-Іванівська 120,3±2,5 903,1±1,3 1021,4±1,7 

Новоград-Волинський район 

с. Дубники 118,2±2,3 1046,3±7,6 864,3±4,5 

с. Броницька Гута 109,5±1,8 942,1±8,4 1047,1±2,9 

с. Липине 86,7±4,3 889,6±5,3 986,6±1,7 

ГДК 250 500 1400 
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Капуста вирощена на присадибних ділянках с. Червона Волока Лугинського 

району, смт Дружба, с. Перга Олевського району мала найбільший вміст нітратів – 

1189,2, 1195,2, 1254,2 та 1254,9 мг/кг, відповідно, що  перевищувало встановлений 

норматив у межах 2,4–2,5 раза. 

Структура споживання продуктів харчування. У результаті проведення 

соціологічних досліджень щодо структури споживання продуктів харчування 

мешканцями населених пунктів радіоактивно забруднених територій встановлено, 

що більшість респондентів споживають овочі власного виробництва різних видів: 

буряки, моркву, капусту, редьку, огірки, помідори, квасолю, гарбузи тощо. Молоко 

свіже  власного виробництва споживає 81,1% населення , 64,8 % – кефір, 55,2 % – 

сир, 67,6 % – сметану, 9,5 % – масло.  

М’ясо власного виробництва споживає не більше 50 %  мешканців сільських 

населених пунктів радіоактивно забруднених територій Житомирського Полісся, 

зокрема найбільше споживають м’ясо свиней – 48,6 % згідно з розподілом 

відповідей респондентів. Серед всього  опитаного населення 68,5 % відзначили 

споживання лісових ягід та грибів (рис. 3). 
 

26,6%

48,6%

41,9%

М'ясо ВРХ М'ясо свиней М'ясо птиці

 
Рис. 3. Розподіл відповідей респондентів щодо споживання м’яса власного 

виробництва 

 

У четвертому розділі «Оцінка соціально-економічних чинників 

формування якості життя населення радіоактивно забруднених територій» 
наведено результати досліджень рівня здоров’я, житлових умов, побуту, доходів та 

соціальної інфраструктури населення, запропоновано структурно-логічну модель 

екологічно  безпечного проживання сільського населення на  радіоактивно 

забруднених територіях Полісся Житомирщини. 

Результати проведених досліджень вказують на незадовільні соціально-

економічні умови проживання населення на радіоактивно забруднених територіях 
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Житомирської області у віддалений  період після аварії на Чорнобильській атомній 

електростанції. 

Сільське населення відзначило, що найтісніше якість їхнього життя пов’язана 

зі станом здоров’я (5,2 бала із 6 можливих) та матеріальним становищем (4,6 бали). 

Водночас соціальна захищеність (3,4 бали) та житлові умови (3,2 бала) також мають 

значний вплив на формування якісних показників життєдіяльності сільського 

населення радіоактивно забруднених територій. 

Демографічні процеси та рівень здоров’я сільського населення 

радіоактивно забруднених територій.  Встановлено, що найбільш поширеними 

захворюваннями сільських жителів радіоактивно забруднених територій  

Житомирського Полісся є хвороби вуха, горла, носа, головні болі, серцево-судинні 

захворювання та хвороби кісток і суглобів. Про наявність хронічних хвороб 

відзначили: 14,3 % респондентів – серцево-судинні захворювання; 11,4 % – 

захворювання кісток і суглобів; 5,7 % – головні болі; 4,8 % – захворювання нервової 

системи. Найчастіше з Чорнобильською катастрофою сільські жителі радіоактивно 

забруднених територій пов’язують серцево-судинні хвороби та головні болі, а також 

захворювання кісток і суглобів та систем кровообігу й нервової. Слід також 

зазначити, що 41,9 % опитаних респондентів щороку проходять медичний огляд, 

проте 20 % респондентів не пам’ятають, коли це було. 

Житлові умови та побут сільського населення. У результаті дослідження 

встановлено, що житловий фонд сільських населених пунктів радіоактивно 

забруднених територій є застарілим і потребує осучаснення та модернізації. 

Свідченням цього є те, що 96,7 % житлових будинків сільських жителів побудовано 

більше 25 років тому назад. Однак, лише у 25 % житлових будинках за останніх 15 

років проводився капітальних ремонт, тому значна кількість житлових помешкань 

потребують модернізації (94 відповіді респондентів), поточного ремонту 

(68 відповідей) та капітального ремонту (62 відповіді). 

 Найчастіше сільське населення для опалення та приготування їжі 

використовує дрова з ближніх лісів, 51,4 % та 46,5 % відповідей, відповідно. 

Близько 65 % опитаних задовольняють потребу у воді із власних криниць і лише 

23 % мають водопровід. Зовсім незначна кількість сімей мають у своєму будинку 

ванну або душ, гаряче водопостачання та каналізацію (до 20 %). Такий стан 

житлово-побутових умов зумовило те, що 50 % опитаних сільських жителів 

незадоволені своїми побутовими умовами та 30 % – не дуже задоволені. Водночас 

основним стримуючим чинником, що не дозволяє змінити житлово-побутові умови, 

є відсутність фінансових ресурсів (50,8 % відповідей респондентів). 

Рівень доходів і оцінка благополуччя сільського населення радіоактивно 

забруднених територій. Основними роботодавцями на території радіоактивного 

забруднених територій Житомирського Полісся є підприємства лісового 

господарства (70,5 % відповідей респондентів), бюджетні установи (43,8 %) та 

сільськогосподарські підприємства (41 %). Більше половини респондентів (64,8 %) 

зазначили, що рівень середньомісячного доходу в розрахунку на одну особу в їхніх 

сім’ях становить не більше 1500 гривень. Водночас слід зазначити, що основними 

джерелами формування доходів сільських жителів радіоактивно забруднених 
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населених пунктів є пенсія (57,6 % відповідей респондентів) та заробітна плата   

(41,9 % відповідей респондентів). Близько чверті опитаних вказали на реалізацію 

вирощеної у підсобному господарстві продукції як джерело доходів (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Джерела доходів сільських мешканців радіоактивно забруднених територій 

Житомирського Полісся 

 

Слід відмітити, що лише 5,7 % відповідей респондентів стосувалися такого 

джерела доходів, як грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання 

продуктів харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та 17 % респондентів зазначили, що вони отримують соціальну 

допомогу від Чорнобильського фонду. Тому логічним є те, що 88,6 % опитаного 

населення не задоволені рівнем соціального захисту від наслідків аварії на ЧАЕС.  

Соціальна інфраструктура сільських територій, що зазнали 

радіоактивного забруднення. Нині більшість сільських поселень на радіоактивно 

забруднених територіях не мають достатньої кількості об’єктів соціальної 

інфраструктури, тому населення не отримує необхідний асортимент послуг даної 

сфери. Дослідження продемонструвало, що у галузі охорони здоров’я для більшості 

сільського населення радіоактивно забруднених територій найбільш доступними є 

послуги фельдшерсько-акушерських пунктів, про наявність яких у своєму селі 

вказали 43,8 % респондентів. 

 Водночас слід зазначити, що близько 80 % респондентів задоволені їх 

послугами. Найчастіше сільське населення користується послугами аптечних 

закладів, до яких воно звертається щотижня (9,2 % респондентів) та щомісяця 

(36,8 % респондентів). У 636 населених пунктах радіоактивно забруднених районів 
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Житомирської області налічується лише 262 спортивні споруди, без урахування 

шкільних закладів, серед яких більшість – це спортивні майданчики, більшість з 

яких не мають сучасного обладнання та не приваблюють місцевих жителів до 

заняття спортом та ведення здорового способу життя.  

Це свідчить про низький рівень розвитку закладів фізичної культури та спорту 

у сільській місцевості радіоактивно забруднених територій. Послуги культурного й 

інформаційного призначення надає розгалужена мережа закладів культури та 

мистецтва. У сільській місцевості радіоактивно забрудненої території налічується 

357 бібліотек та 481 клубних закладів, проте абсолютні показники не дають повної 

характеристики цієї сфери. Проблеми підприємств культурно-освітнього комплексу 

сільських територій зумовлені недостатнім фінансуванням та незадовільним рівнем 

оснащення матеріально-технічними засобами. 

Низька комплектність вчителів у навчальних закладах населених пунктів  

радіоактивного забруднених територій і відсутність сучасного матеріально-

технічного забезпечення навчального процесу зумовлює низький рівень знань у 

дітей, які отримали освіту у сільській місцевості, що в подальшому надає їм у 

декілька разів менше шансів успішно скласти ЗНО з основних для вступу у ЗВО 

предметів, ніж  їх ровесникам, які закінчили школи у містах. 

Оцінка благоустрою населених пунктів показала, що у сільських населених 

пунктах радіоактивно забруднених територій переважають дороги з асфальтовим 

покриттям (66,9 % відповідей респондентів), 76,2 % респондентів відзначили 

наявність магазину у їхньому населеному пункті, проте значну частину торгівельних 

послуг сільське населення задовольняє виїзною формою торгівлі (44,8 % відповідей 

респондентів). 

Структурно-логічна модель екобезпечного проживання сільського 

населення на території радіоактивного забруднення. За результатами власних 

досліджень і використовуючи основні принципи системного моделювання та 

основні принципи радіологічної безпеки нами було розроблено структурно-логічну 

модель взаємодії комплексу потреб населення і екобезпечного його існування.     

Зазначені у моделі компоненти вказують на необхідність взаємодії елементів 

внутрішнього середовища (мікросередовище) із зовнішнім середовищем 

(макросередовище) проживання сільського населення на радіоактивно забруднених 

територіях. Мікросередовище у даному випадку вбачається саме тим середовищем, 

де відбувається життєдіяльність населення та формуються екобезпечні умови 

проживання.  

Макросередовище представлене галузями економіки та соціальної сфери, а 

також установами організаційно-правового забезпечення і науково-

консультаційного супроводу, що покликані вивчати потреби населення, нинішні 

умови його життєдіяльності, розробляти певні механізми та заходи щодо 

формування екологічно безпечних умов життєдіяльності. Взаємодія елементів 

мікро- та макросередовища відбувається через механізм комунікації (рис. 5).     
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Рис. 5. Структурно-логічна модель екологічно безпечного проживання сільського 

населення на  радіоактивно забруднених територіях Житомирського Полісся  
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 ВИСНОВКИ 

 У дисертаційній роботі представлено результати досліджень екологічних та 

соціально-економічних умов проживання сільського населення Житомирського 

Полісся у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що завдяки 

природним процесам автореабілітації та проведеним контрзаходам радіологічна 

ситуація  Житомирського Полісся  значно покращилась і стала прогнозованою, 

проте забруднення 137Cs територій північної частини Житомирщини залишається 

нерівномірним. 

1. Радіоекологічні дослідження, проведені у  38  радіоактивно забруднених 

населених пунктах північних районів Житомирської області, дозволили виявити 

лише 2 населених пункти з перевищенням щільності радіоактивного забруднення 

вище за 10 Кі/км2 і 2 населених пункти із щільністю радіоактивного забруднення 

вище за 5 Кі/км2. Так, найвища  щільність  забруднення 137Cs становила у ґрунтах 

с. Виступовичі та с. Рудня Овруцького району – 454 та 280,5 кБк/м2 і с. Христинівка 

та с. Селець Народицького району – 401,8 та 288,2 кБк/м2, відповідно. 

2. Вміст важких металів у ґрунтах присадибних ділянок мешканців населених 

пунктів радіоактивно забруднених територій північних районів Житомирської 

області не перевищував гранично допустиму концентрацію. Проте,  забезпеченість 

ґрунтів сільськогосподарських угідь  даних територій  рухомими сполуками міді 

знаходилася на  дуже низькому та низькому рівнях, а рухомими сполуками цинку – 

на низькому, середньому та високому. 

3. Раціон харчування мешканців критичних населених пунктів Житомирського 

Полісся в основному складається з продуктів харчування, що виробляються у 

власних підсобних господарствах на радіоактивно забруднених ґрунтах. При 

проведенні досліджень продукції рослинного походження спостерігались 

перевищення вмісту 137Cs у зразках буряка столового в с. Виступовичі Овруцького 

району з питомою активністю  радіонукліду – 102,2 Бк/кг, що перевищувало 

встановлений норматив більш ніж у 2 рази та с. Христинівка Народицького району – 

48,6 Бк/кг за допустимих рівнів 40 Бк/кг. Зафіксовано перевищення питомої 

активності радіоцезію у зразках бобів квасолі у населених пунктах  Рудня та 

Виступовичі Овруцького району – 55,0 та 109,2 Бк/кг, відповідно, та Рудня-

Повчанська Лугинського району – 51,8 Бк/кг за допустимих рівнів 50 Бк/кг. В       

смт Народичі, с. Селець та с.  Христинівка Народицького району питома активність 
137Cs у квасолі варіювала в межах 54,2–77,4 Бк/кг, що  перевищувало ДР-06 на 8,4–

54,8 %.  

4.  Населення, що проживає на радіоактивно забруднених територіях Полісся 

Житомирщини, випасає худобу на  природних угіддях  з різною щільністю 

забруднення ґрунтів 137Cs, споживає молоко та молочні продукти, отримані 

внаслідок ведення підсобного господарства. Нашими дослідженнями доведено, що 

молоко, з радіологічної точки зору, і надалі  залишається критичним продуктом 

харчування населення.  Питома активність 137Cs у молоці корів варіювала у межах 

1,6–159,4 Бк/л. Найбільш забрудненим  радіоцезієм молоко  було  у с. Виступовичі 

Овруцького району  та с. Селець Народицького району з  вмістом  137Сs 145,0  та 

159,4 Бк/л, відповідно, що у 1,5 раза перевищує ДР-06. Вміст радіонукліду 137Сs   у 
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м’ясі свиней варіював у широких межах і був на рівні 7,9–26,6 Бк/кг, а в яйцях 

курячих – від 1,6–5,0, що значно нижче допустимих рівнів. 

5. Мешканці радіоактивно забруднених територій здійснюють заготівлю 

грибів та дикорослих ягід як для власних потреб, так і для їх подальшої 

реалізації. Проте, слід зазначити, що за активністю акумульованих радіонуклідів 

гриби від декількох десятків до сотень разів перевищують рослинну продукцію. Так, 

результати досліджень білих грибів (сушених) показали, що  вміст   137Cs в них 

варіював у межах від 1590,0 до 12870,0 Бк/кг, а в ягодах чорниці (свіжої) – від 268,0 

до 1120,0 Бк/кг. Перевищення вмісту 137Сs спостерігалось у  білих грибах (сушених) 

та ягодах чорниці (свіжих) майже у всіх відібраних зразках. Найбільший вміст 137Сs   

спостерігався у грибах та ягодах взятих для досліджень у мешканців  с. Виступовичі  

Овруцького району.  Концентрація радіонукліду у зразках грибів становила 

12870,0 Бк/кг, що перевищує більше ніж 5 разів встановлений норматив, а у ягодах 

чорниці – 1120,0 Бк/кг, що більш ніж у 2 рази перевищує  ДР-06.  

6. Важкі метали є одними з  найнебезпечніших забруднювачів 

навколишнього середовища, кормів для тварин, харчових продуктів населення, 

накопичуючись у рослинах (кормових культурах) та їх продуктах, організмі тварин, 

з продуктами харчування вони потрапляють в організм людини. Результати 

досліджень  вмісту важких металів у продукції рослинництва свідчать про те, що 

майже все зерно пшениці, крім зразків, відібраних у  мешканців   с. Берестовець 

Олевського району, с. Рудня-Хочинська Коростенського району, с. Рудня-Жеревці 

Лугинського району, с. Рудня-Іванівська Ємільчинського району, не відповідає 

встановленим нормативам продовольчої продукції, тоді як вся овочева продукція 

може без обмежень використовуватися у харчових раціонах мешканців забруднених 

внаслідок аварії на ЧАЕС районів. 

7. Соціально-економічні умови формування якісних показників 

життєдіяльності сільських жителів, що мешкають на радіоактивно забруднених 

територіях у віддалений після аварії період залишаються незадовільними. 

Насамперед слід зазначити, що сільські населені пункти на радіоактивно 

забруднених територіях мають низький рівень соціальної характеристики. Це 

зумовлено низькою заселеністю населених пунктів, невисоким рівнем 

забезпеченості об’єктами соціальної інфраструктури, незадовільною їх потужністю 

та асортиментом послуг, низьким рівнем розвитку транспорту і зв’язку. 

8. За результатами власних досліджень розроблено рекомендації щодо 

створення умов безпечної життєдіяльності сільського населення на радіоактивно 

забруднених територіях у віддалений після аварії період, які реалізовано у 

структурно-логічній моделі. В основу структурно-логічної моделі екологічно 

безпечного проживання сільського населення на радіоактивно забруднених 

територіях покладено взаємодію елементів мікросередовища із елементами 

зовнішнього середовища (макросередовище). Мікросередовище у даному випадку 

вбачається саме тим середовищем, де відбувається життєдіяльність населення та 

формуються екологічно безпечні умови проживання. Макросередовище 

представлене галузями економіки та соціальної сфери, а також організаційно-

правового забезпечення і науково-консультаційного супроводу, що покликані 
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вивчати потреби населення, умови його життєдіяльності, розробляти певні 

механізми та заходи щодо формування екологічно безпечних умов 

проживання. Взаємодія елементів мікро- та макросередовища відбувається через 

механізм комунікації. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Результати досліджень щодо ведення сільськогосподарського виробництва на 

радіоактивно забруднених територіях використанні департаментом 

агропромислового розвитку  та економічної політики Житомирської обласної 

державної адміністрації при розробці стратегії розвитку Житомирської області на 

період до 2027 року і Плану заходів на 2021–2023 роки з її реалізації та 

Житомирською філією  державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» при 

проведенні семінарів працівникам наукових і природоохоронних установ, 

організацій, фермерських господарств.  

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Монографія у співавторстві: 

1. Романчук Л. Д., Довженко В. А., Федонюк Т. П., Борисюк Л. Б., Лопатюк 

О. В. Оцінка якості життя та радіаційної безпеки сільського населення радіоактивно 

забруднених територій: монографія / за заг. ред. Л. Д. Романчук. Житомир: Графіум, 

2017. 268 с. (Здобувачем  відібрано зразки ґрунтів, продукції рослинного, тваринного 

та лісового походження для проведення радіологічних досліджень, здійснено 

обробку результатів). 

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 

науковометричних баз даних: 

 2. Quality of life of the population resident at the radioactively contaminated area in 

Zhytomyr Region / L. D. Romanchuk, L. O. Herasymchuk,  O. V. Lopatyuk et al. 

Ukrainian Journal of Ecology. 2019. № 9 (4). P. 478-485. (Здобувачем проведено аналіз 

літературних джерел, оброблено статистичні дані).  

3. Романчук Л. Д., Лопатюк О. В., Ковальова С. П. Оцінка вмісту 

радіонукліду 137Cs у продуктах харчування мешканців радіоактивно забруднених 

територій у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Наукові горизонти. 2019. № 8 
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Дисертація присвячена наданню комплексної оцінки якості життя мешканців 

радіоактивно забруднених територій у віддалений період після аварії на ЧАЕС, 

включаючи екологічні та соціально-економічні умови проживання населення. 

Обґрунтовано, що якість життя сільського населення радіоактивно 

забруднених територіях – це сукупність природно-екологічних та соціально-

економічних умов, які забезпечують певний рівень задоволення специфічних 

потреб, обумовлених довготривалою дією фактора радіоактивного забруднення 

довкілля. 

Встановлено, що у віддалений післяаварійний період радіологічна ситуація в 

сільських населених пунктах Житомирського Полісся змінилася на краще, проте 

залишились певні критичні території, які є радіаційно небезпечними для 

проживання сільського населення. 

На основі комплексного моніторингу ґрунтів, продукції рослинного, 

тваринного та лісового походження проведено оцінку концентрації радіонукліду 
137Cs, особливості його міграції та визначено шляхи потрапляння його до харчових 

раціонів мешканців критичних населених пунктів радіоактивно забруднених 

територій. 

За результатами наших радіологічних досліджень встановлено, що буряк 

столовий та боби квасолі були найбільш забрудненими продуктами харчування 

рослинного походження. Встановлено, що молоко та продукція лісу (гриби, ягоди) 

залишаються критичними продуктами харчування. Доведено необхідність 

проведення постійного  локального радіологічного моніторингу ґрунтів та  рівня 

забрудненості продукції, що споживається сільським населенням радіоактивно 

забруднених територій. 

Доведено, що соціально-економічні умови формування якісних показників 

життєдіяльності населення, що мешкає на радіоактивно забруднених територіях у 

віддалений період після аварії на ЧАЕС, залишаються незадовільними.  

Запропоновано структурно-логічну модель екологічно безпечного проживання 

сільського населення на радіоактивно забруднених територіях, що базується на 

розвитку комунікації між сільськими громадами та суб’єктами макросередовища 

задля вивчення потреб населення, умов його життєдіяльності, розробки та реалізації 

відповідних механізмів формування екологічно безпечних умов проживання. 

Ключові слова: радіоактивно забруднені території, якість життя, сільські 

території, внутрішня доза опромінення, питома активність 137Cs, соціальна 

інфраструктура, соціально-економічні процеси. 
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Диссертация посвящена предоставлению комплексной оценки качества жизни 

жителей радиоактивно загрязненных территорий в отдаленный период после аварии 

на ЧАЭС, включая экологические и социально-экономические условия проживания 

населения. 

Обосновано, что качество жизни сельского населения на радиоактивно 

загрязненных территориях – это совокупность природно-экологических и 

социально-экономических условий, обеспечивающих определенный уровень 

удовлетворения специфических потребностей, обусловленных длительным 

действием фактора радиоактивного загрязнения окружающей среды. 

Установлено, что в отдаленный послеаварийный период радиологическая 

ситуация в сельских населенных пунктах Житомирского Полесья изменилась к 

лучшему, однако остались определенные критические территории, которые 

являются радиационно опасными для проживания сельского населения. 

На основе комплексного мониторинга почв, продукции растительного, 

животного и лесного происхождения проведена оценка концентрации радионуклида 
137Cs, особенности его миграции и определены пути попадания его в пищевой 

рацион жителей критических населенных пунктов радиоактивно загрязненных 

территорий. 

По результатам наших радиологических исследований установлено, что 

свекла столовая и бобы фасоли были наиболее загрязненными продуктами питания 

растительного происхождения. Установлено, что молоко и продукция леса (грибы, 

ягоды) остаются критическими продуктами питания. Доказана необходимость 

проведения постоянного локального радиологического мониторинга почв и уровня 

загрязненности продукции, потребляемой сельским населением радиоактивно 

загрязненных территорий. 

Доказано, что социально-экономические условия формирования качественных 

показателей жизнедеятельности населения, проживающего на радиоактивно 

загрязненных территориях в отдаленный период после аварии на ЧАЭС, остаются 

неудовлетворительными. 

Предложено структурно-логическую модель экологически безопасного 

проживания сельского населения на радиоактивно загрязненных территориях, 

которая основана на развитии коммуникации между сельскими общинами и 

субъектами макросреды для изучения потребностей населения, условий его 

жизнедеятельности, разработки и реализации соответствующих механизмов 

формирования экологически безопасных условий проживания. 

Ключевые слова: радиоактивно загрязненные территории, качество жизни, 

сельские территории, внутренняя доза облучения, удельная активность 137Cs, 

социальная инфраструктура, социально-экономические процессы. 
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Thesis for a PhD Degree in Agriculture, qualification 03.00.16 «Ecology». – 

Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, 2020. 

The thesis is devoted to a comprehensive assessment of the quality of life of 

population residing in radioactively contaminated areas in the long-term period after the 

Chornobyl accident, including environmental and socioeconomic living conditions. 

It has been substantiated that the quality of life of the rural population in 

radioactively contaminated areas is a set of natural, environmental and socioeconomic 

conditions that ensure a certain level of satisfaction of specific needs due to the long-term 

effects of radioactive contamination. 

It has been established that in the long-term period after the accident the radiological 

situation in rural settlements of Zhytomyr Polissia has changed for the better, but there are 

still certain critical areas, which are radioactively hazardous to the rural population. 

Based on comprehensive monitoring of soil, products of plant, animal and forest 

origin, the concentration of 137Cs radionuclide have been assessed. Its migration features 

have been determined and it has been found how it gets in the diets of residents of critical 

settlements in radioactively contaminated areas. 

It has been established that there is a significant difference in the density of soil 

contamination with 137Cs in the settlements of the northern districts of Zhytomyr region, 

which were exposed to radioactive contamination as a result of the Chornobyl accident. 

Thus, its highest density was found in the soil of villages Vystupovychi and Rudnia in 

Ovruch raion – 454,0 and 280,5 kBq/m2, villages Khrystynivka and Selets in Narodychi 

raion – 401,8 and 288,2 kBq/m2, respectively. 

The content of heavy metals in the soil of settlements in radioactively contaminated 

areas varied widely and amounted to 0,65–1,16 mg/kg for lead and 0,044–0,095 mg/kg for 

lead. Soil with different density of 137Cs was characterized by different level of provision 

with microelements. The amounts of zinc and copper were 1,20–3,87 mg/kg and 0,061–

0,132 mg/kg, respectively. 

According to the results of radiological studies, it has been found that beets and 

beans were the most contaminated food products of plant origin with a content of 137Cs 

3,2–102,2 Bq/kg and 5,2–109,2 Bq/kg, respectively. Milk and forest products have been 

found to be critical food products. The content of 137Cs in milk samples was                  

1,6–159,4 Bq/l, and in dried white mushrooms and blueberries (fresh) 1590,6 –

12870,0 Bq/kg and 156,4–1120,0 Bq/kg, respectively. 

According to the results of investigation of wheat grain for the content of heavy 

metals, the established standard for zinc content was exceeded by 3,4−20,4 % 

It has been established that the content of nitrates exceeded MAC in the majority of 

white cabbage samples. Given that maximum allowable concentration is 500 mg/kg, the 

nitrate content ranged from 385,4 to 1254,2 mg/kg. 

It has been proved that it is necessary to carry out constant local radiological 

monitoring of soil and the level of contamination of products consumed by the rural 

population residing in radioactively contaminated areas. 

It has been also proved that the socioeconomic conditions for the formation of 

quality indicators of life of the population residing in radioactively contaminated areas in 

the long-term period after the Chornobyl accident remain unsatisfactory. 
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A structural and logical model of environmentally safe living of the rural population 

in radioactively contaminated areas is proposed. The model is based on the development 

of communication between rural communities and macro-environment entities aimed at 

studying the needs of the population, living conditions, development and implementation 

of appropriate mechanisms for environmentally friendly living conditions. 

Key words: radioactively contaminated areas, quality of life, rural areas, internal 

radiation dose, specific activity of 137Cs, social infrastructure, socioeconomic processes. 
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