
береження здоров'я осіб, які
постраждали внаслідок Чорно�
бильської катастрофи (ЧК), є
головним завданням Загально�
державної програми подолан�
ня наслідків Чорнобильської ка�
тастрофи на 2006�2010 роки
[1]. За прогнозами спеціалістів,
у третьому десятиріччі після
аварії рівні радіоактивного заб�
руднення ще залишатимуться
значними (понад 2 млн. по�
страждалих піддаватимуться
хронічному опроміненню мали�
ми дозами радіації [2]. Оскіль�
ки концентрація 137Cs у харчо�
вих продуктах рослинного та
тваринного походження за
останнє десятиріччя знижуєть�
ся дуже повільно, його відно�
сний внесок у дозу внутрішньо�
го опромінення і найближчим
часом відіграватиме домінуючу
роль [3, 4]. При цьому 80�85%
дози опромінення формується
за рахунок внутрішнього опро�
мінення (з них 90�95% — за ра�
хунок забруднених харчових
продуктів) [5, 6]. Головним до�
зоутворюючим продуктом є ви�
роблене у приватному секторі
молоко, яке є основним про�
дуктом харчування насамперед
дітей. Тому питання забезпе�
чення чистими продуктами

харчування населення радіоак�
тивно забруднених територій
(РЗТ) з метою зменшення доз
внутрішнього опромінення їхніх
жителів і досі лишається акту�
альним.

Метою роботи було оцінити
ефективність запланованих та
здійснених за останні п'ять ро�
ків (2005�2009) протирадіацій�
них заходів на РЗТ та виявити
можливі шляхи їх корекції.

Об'єктом дослідження ста�
ли обсяги визначених законо�
давством України заходів про�
тирадіаційного захисту жителів
РЗТ та стан їх виконання.

Матеріал та методи до*
слідження. Основою дослі�
дження стало соціологічне
опитування з використанням
експертних оцінок, проведене
за розробленою фахівцями ДУ
"Науковий центр радіаційної
медицини НАМН України" ан�
кетою. Метод експертного
опитування дозволяє забезпе�
чити об'єктивність, компетент�
ність та комплексність рішень,
які приймаються [7]. Таке опи�
тування надало можливість, з
одного боку, об'єктивно висвіт�
лити недоліки існуючої систе�
ми, з іншого — отримати про�
позиції експертів щодо оптимі�
зації існуючих заходів. У рам�
ках вказаної Загальнодержав�
ної програми застосування
експертної оцінки отриманих
результатів передбачено для
контролю якості робіт за про�
грамою у таких сферах, як збе�
реження здоров'я, соціальний
захист осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської ка�
тастрофи, та деяких інших. 

До опитування було залучено
фахівців з проблем протираді�
аційного захисту населення
районних та обласних рівнів:
головних державних санітар�
них лікарів, завідувачів сані�
тарно�гігієнічними відділами,
лікарів з радіаційної гігієни, за�
гальної гігієни та гігієни харчу�
вання, інженерів і фізиків�ра�
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СОСТОЯНИЕ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
КАТАСТРОФЫ НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ И
НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
Хоменко И.М.
Анализ запланированных и проведенных в 2005�2009 гг.
противорадиационных мероприятий на радиоактивно
загрязненных территориях Украины показал, что из
предусмотренных действующим законодательством и
Общегосударственной программой преодоления последствий
Чернобыльской катастрофы на 2006�2010 годы 
мероприятий в Волынской области выполнялась половина, а в
Киевской — только 38%. С учетом этого проводимые
агромелиоративные и организационные мероприятия на
радиоактивно загрязненных территориях не в полной мере
способствовали снижению доз внутреннего облучения
проживающего на них пострадавшего в результате
Чернобыльской катастрофы населения.
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діологів санітарно�епідеміоло�
гічних станцій. Крім того, до
опитувань були залучені фахів�
ці обласних управлінь Держро�
дючості. Середній стаж роботи
для експертів з проблем про�

тирадіаційного захисту скла�
дав 20�24 роки. 

Досліджуваними територіями
були віддалена від місця ката�
строфи, але з високими рівнями
радіоактивного забруднення
Волинська область та незабруд�
нена радіоактивними викидами
чорнобильського походження
Миколаївська область, на тери�
торії якої діє Південно�Українсь�
ка АЕС. Отримані результати по�
рівнювали з даними, отримани�
ми по Київській області.

Результати опитувань підда�
вали математико�статистично�
му аналізу з використанням па�
кета SPSS 10.0. Графічне ві�
дображення інформації було
здійснено за допомогою паке�
та прикладних програм Micro�
soft Office (Word).

Висловлюємо щиру подяку
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Озеровій Ю.Ю. за допомогу у
формуванні моделі статистич�
ного аналізу нашого дослід�
ження та за консультативну до�
помогу щодо трактування от�
риманих результатів.

Результати дослідження
та їх обговорення. За наве�
деними у таблицях 1�3 дани�
ми, досліджувані території ма�
ють певні особливості розпо�
ділу населених пунктів за зо�
нами радіоактивного забруд�
нення та кількості осіб, яких
чинним законодавством від�
несено до постраждалих внас�
лідок ЧК.

На думку експертів Волинсь�
кої області, найбільш пріори�
тетними у заходах подолання
наслідків ЧК у віддалений пе�
ріод в області є протирадіацій�
ний та соціальний захист по�
страждалих.

Фахівці Миколаївської обла�
сті надають перевагу медично�
му та соціальному аспектам за�
хисту. Ці дані важливі з точки
зору того, що у забрудненому
регіоні фахівці вважають за
важливе вирішення насампе�
ред питань протирадіаційного
та соціального захисту. 

Як видно з рисунка, рівні фі�
нансування заходів з подолан�
ня наслідків ЧК у частині проти�
радіаційного захисту населен�
ня у 2005�2009 рр. експерти не
визнають достатніми. 

STATE OF RADIATION PROTECTION OF 
THE CHORNOBYL CATASTROPHE CASUALTIES 
IN RADIATION POLLUTED AND UNPOLLUTED
TERRITORIES
Khomenko I.M.
Evaluation of planned and conducted measures
on radiation protection in radiation polluted terri�
tories of Ukraine showed that only half of all meas�
ures provided by current legislation and National
Programm for mitigation of Chornobyl catastrophe

consequences on 2006�2010 was accomplished
in Volyn region and 38% of them were conducted
in Kyiv region. In view of it the conducted agrome�
lioration and organizational arrangements in radi�
ation polluted territories were not full enough to
contribute into decrease in internal expose doses
of the Chornobyl catastrophe casualties.

Keywords: radiation polluted territories, inter*
nal expose, radiation protection, clean food.

Примітки: * 1 — особи, які брали участь у роботах з ліквідації
аварії на ЧАЕС або її наслідків у контрольованій зоні; 2 — особи,
які підлягали виведенню (евакуації) або самостійно залишили
зони евакуації; 3 — особи, які мешкають на територіях 
спостереження або які мешкали там після аварії, проходили
диспансерне обстеження і потім переїхали на інше місце 
мешкання; 4 — діти, які народилися від опромінених батьків.

Область
Кількість населених пунктів

разом у зоні 1 у зоні 2 у зоні 3 у зоні 4

Волинська 166 0 0 166 0

Київська 559 69 20 33 437

Область Загалом
постраждалих 

У тому числі

учасників ліквідації
наслідків аварії потерпілих дітей

Волинська 151897 2645 149252 46788

Київська 717191 43692 673499 131764

Миколаївська 7896 3040 4856 2036

Область Загалом

У тому числі за групами первинного обліку*

1 2 3 4 

дітей, що
народилися від
батьків 4 групи

первинного
обліку

Волинська 147843 2304 533 90946 53535 525

Київська 711353 38656 17381 518964 135630 722

Миколаївська 6646 231 867 1564 1763 21

Таблиця 3
Розподіл постраждалих на досліджуваних територіях 

за групами первинного обліку станом на 01.01.2010 р. 
(за даними державної статистичної звітності 

за формою № 15), осіб

Таблиця 2
Чисельність постраждалих на досліджуваних територіях

станом на 01.01.2010 р. (за даними державної статистичної
звітності за формою № 3 (Чорнобиль), осіб

Таблиця 1
Розподіл радіоактивно забруднених населених пунктів 

у досліджуваних областях згідно з чинними 
нормативно*правовими актами

Примітка: зона 1 — зона відчуження, зона 2 — зона безумовного
(обов'язкового) відселення, зона 3 — зона добровільного 
гарантованого відселення, зона 4 — зона посиленого 
радіоекологічного контролю.
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У найгіршому стані було фі�
нансування заходів захисту у
Волинській області. З часом
відбувалося його зменшення
(2005 р. — 3,1, 2008 р. — 3,6;
2009 р. — 3,75 бали за 4�баль�
ною шкалою, де 4 — "практич�
но не здійснювалося"). Але, як
видно з рисунка, рівень фінан�
сування був також недостатнім
і у Київській та Миколаївській
областях. Привертає увагу тен�
денція до зниження рівнів фі�
нансування у бік "практично не
здійснювалося" і у Миколаїв�
ській області (3,1 у 2005 р., 3,8
— у 2008 р.).

Аналіз відповідей експертів�
радіологів щодо оцінки обсягу
здійснюваних протирадіацій�
них заходів подано у таблиці 4,
з якої бачимо, що у Київській
області майже не здійснювали�
ся радіаційний контроль ґрунту
та води (23 та 32 бали за оцін�
ками експертів), визначення
доз опромінення населення
(21�22 бали). У недостатньому
обсязі (59�60 балів) проводив�
ся радіаційний контроль лісо�
вої продукції. Найліпше в обла�
сті проводився радіаційний
контроль харчових продуктів
(84�85 балів). 

Дещо нижчим він був у Во�
линській області (61�89 балів).
Досить високий рівень прове�
дення радіаційного контролю
харчових продуктів та сільсько�
господарської сировини від�
значався у Миколаївській обла�
сті (92 бали).

Проведенню якісного чи пов�
ного радіаційного контролю, на
думку експертів Київської
області, заважають

відсутність спеціалістів для
проведення радіаційного кон�
тролю ґрунту, води, продуктів
харчування, сільськогосподарсь�
кої сировини, лісової продукції;

відсутність інструментів та
матеріалів для проведення
контролю ґрунту, продуктів
харчування, сільськогосподар�
ської сировини, лісової про�
дукції;

відсутність взаєморозумін�
ня з боку місцевої влади з пи�
тань проведення контролю
ґрунту, води, продуктів харчу�
вання, сільськогосподарської
сировини;

неповне та нерегулярне
фінансування контролю ґрунту
(68,6%), води (65,6%), продук�
тів харчування (64,5%), сільсь�
когосподарської сировини
(66,7%).

Серед агромеліоративних

заходів експертами�радіоло�
гами найнижчі оцінки поста�
влені таким заходам, як "по�
ширення комбікормів з радіо�
протекторними властивостя�
ми", який у Волинській обла�
сті протягом 2005�2009 рр.
не проводився (0 балів), за�
луження та перезалуження
забруднених луків і пасовищ
(3�6 балів у Київській області,
6�7 балів — у Волинській).
Дуже низьким був також об�
сяг вапнування радіаційно
забруднених сільськогоспо�
дарських угідь та внесення
підвищених доз мінеральних
добрив. 

Анкетування показало, що
організаційні заходи на РЗТ у
2005�2009 рр. проводились та�
кож незадовільно. У Київській
області зовсім не виконували�
ся такі заходи:

створення підприємств
для глибокої переробки заб�
рудненої с/г сировини (0 ба�
лів); 

створення господарств
для заключної відгодівлі вели�
кої рогатої худоби "чистими
кормами" (3 бали);

зміна напрямку спеціаліза�
ції сільгосппідприємств (5 ба�

лів у 2005�2006 рр., 10 балів —
у 2007�2008 рр.);

зміна умов праці через
підвищений радіаційний рівень
(10 балів).

Найбільш високо оцінено рі�
вень виконання оперативного
інформування населення про
радіаційну ситуацію (рівень
забруднення сільськогоспо�
дарської продукції, продуктів
місцевого виробництва, "не�
безпечних" ділянок угідь та лі�
сів) — 68�69 балів та забезпе�
чення фахівців і населення
рекомендаціями щодо спосо�
бів зниження вмісту радіону�
клідів у сільськогосподарсь�
кій продукції — 63�64 бали.
Але і цей рівень виконання є
недостатнім. 

Експерти�радіологи Во�
линської області відзначили
незадовільне виконання захо�
дів з поліпшення умов праці
через підвищений радіацій�
ний рівень, заборони випа�
сання худоби, порушення се�
редовища перебування диких
тварин, спортивного та про�
мислового полювання і ри�
бальства (0 балів).

На РЗТ не створювалися під�
приємства для глибокої пере�
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Рисунок
Оцінка рівня фінансування основних заходів 

протирадіаційного захисту населення досліджуваних 
регіонів у 2005*2009 рр., середнє значення у балах 

(1 — "повною мірою", 2 — "достатньо високо", 
3 — "частково", 4 — "практично не здійснювалося")

Області:
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робки забрудненої с/г сирови�
ни (0 балів у 2005�2009 рр. у
Волинській обл., 0�4 бали у
2005�2008 рр. — у Київській). 

Стан забезпечення населен�
ня чистими продуктами харчу�
вання як захід у зменшенні рів�
нів внутрішнього опромінення
експерти оцінили лише у ме�
жах 50 балів. На достатньо ви�
сокому рівні у Волинській
області проводилися такі ва�
жливі заходи, як забезпечення
фахівців та населення реко�
мендаціями щодо способів
зниження вмісту радіонуклідів
у сільськогосподарській про�
дукції (82 бали) та оперативне
інформування населення про
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радіаційну ситуацію (74 бали).
Наведені дані свідчать про іс�

нуючі на рівні регіонів недоліки
у виконанні заходів протираді�
аційного, медичного та со�
ціального захисту постражда�
лих та мешканців РЗТ. 

Висновки
1. З передбачених чинним

законодавством 24 протираді�
аційних заходів у Волинській
області тільки половина вико�
нувалася на "середньому рів�
ні", "більше за середній" та
"добре". У Київській області рі�
вень виконання зазначених за�
ходів становив 38%.

2. За оцінками експертів�ра�
діологів, радіаційний контроль

харчових продуктів у Київській
та Волинській областях протя�
гом 2005�2009 рр. проводився
на достатньо високому рівні.
Але найвищий його рівень екс�
перти відзначили у Миколаїв�
ській області (92 бали).

3. Результати анкетування
показали, що передбачене на�
ціональним законодавством
забезпечення чистими продук�
тами харчування мешканців
Волинської області у період з
2005 по 2009 рр. проводилося
незадовільно і було неповним. 

4. Агромеліоративні та орга�
нізаційні заходи на радіоактив�
но забруднених територіях ви�
конувалися частково, не у пов�

Вид заходу
Київська область Волинська область

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Радіаційний контроль

ґрунту 22 23 23 23 � 50 50 41 24 33

води 32 32 32 32 � 63 74 80 69 52

повітря 67 67 70 67 � 45 45 45 34 34

продуктів харчування 85 84 85 85 � 61 78 78 89 72

сільськогосподарської сировини 75 74 74 76 � 55 78 78 78 56

лісової продукції (грибів, ягід, горіхів) 59 59 60 60 � 61 83 83 83 28

визначення доз опромінення населення 21 21 21 22 � 29 70 70 67 25

Агромеліоративні заходи

вапнування радіаційно забруднених
сільськогосподарських угідь 8 8 5 5 � 36 36 36 36 36

внесення підвищених доз мінеральних добрив 10 9 10 10 � 36 36 36 36 36

залуження та перезалуження забруднених луків і
пасовищ 6 6 3 3 � 6 7 7 7 7

поширення комбікормів з радіопротекторними
властивостями 13 13 12 13 � 0 0 0 0 0

Організаційні заходи

зміна напрямку спеціалізації с/г підприємств 4 5 9 10 � 20 20 20 20 20

оперативне інформування населення про
радіаційну ситуацію (с/г продуктів місцевого
виробництва, "небезпечних" ділянок угідь та лісів)

68 69 69 69 � 74 74 74 74 74

лекційне інформування фахівців та населення про
ефективність захисних заходів 64 63 63 63 � 52 52 52 52 52

забезпечення фахівців та населення
рекомендаціями щодо способів зниження вмісту
радіонуклідів у с/г продукції 

64 64 65 66 � 82 82 82 82 82

заборона вивезення за межі зон радіоактивного
забруднення землі, глини, піску, торфу, деревини 40 40 40 40 � 25 25 25 25 25

заборона заготівлі і вивезення за межі зон
радіоактивного забруднення рослинних кормів,
лікарських рослин, грибів, ягід 

47 47 47 47 � 47 47 47 47 47

попередження опромінення населення при
перебуванні у лісі та заходи щодо зменшення
радіоактивного забруднення лісової продукції 

42 42 42 42 � 62 62 62 62 62

заборона випасання худоби, порушення
середовища перебування диких тварин, спортивне
та промислове полювання та рибальство 

27 22 22 22 � 0 0 0 0 0

забезпечення чистими продуктами харчування � � � � � 50 50 50 50 50

Таблиця 4
Оцінка обсягу проведених у 2005*2009 рр. протирадіаційних заходів у балах 

(0 балів — зовсім не виконувалися, 100 балів — повністю виконувалися)
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ному обсязі й не сприяли змен�
шенню доз внутрішнього опро�
мінення їхніх жителів.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ШКОЛАХ�ИНТЕРНАТАХ
Станкевич Т.В.

Проведена гигиеническая
оценка организации учебно�
воспитательного процесса и

элементов режима дня детей
с ограниченными

возможностями, обучающихся
в школах�интернатах разного
профиля. Установлено, что в

18,22% интернатных
учреждений организация

обучения и воспитания не
соответствует гигиеническим

требованиям. Наихудшие
показатели наблюдаются в

группе интернатов для
умственно отсталых детей.

Доказана зависимость уровня
организации и режима
обучения и воспитания

учащихся от санитарно�
гигиенических условий

специального
общеобразовательного

учреждения.
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сновним завданням спеціаль�
них шкіл�інтернатів є забезпе�
чення здобуття учнями певного
рівня освіти шляхом спеціально
організованого навчально�ви�
ховного процесу у комплексі з
корекційно�розвитковою робо�
тою та медичною реабілітацією
[1]. Незалежно від існуючого
порушення у стані здоров'я діти
мають отримати повноцінну ба�
зову та повну загальну середню
освіту для всебічного розвитку
та подальшої самореалізації [2].
Питання доброякісного навчан�
ня є одним з ключових у дискусії
щодо забезпечення рівних мож�
ливостей для дітей�інвалідів. 

Успішність у навчанні та висо�
кий рівень психофізіологічного
стану дітей значною мірою
залежить від відповідної органі�
зації навчально�виховного про�
цесу та режиму навчального дня
з урахуванням специфічних по�
треб вихованців закладів корек�
ційної освіти. Спеціальне нав�
чання та виховання враховує
особливості навчально�пізна�
вальної діяльності учнів і забез�
печує гармонійний розвиток
особистості на основі мобілізації
компенсаторних можливостей
[2]. Враховуючи те, що учні спе�
ціальних шкіл�інтернатів вже ма�
ють порушення у стані здоров'я,
відповідна організація навчаль�
но�виховного процесу є переду�
мовою збереження їхнього здо�
ров'я та елементом загальноре�
абілітаційних заходів.

Отже, метою нашого дослід�
ження була гігієнічна оцінка за�
безпечення умов, організації та
режиму навчання і виховання
учнів з різними порушеннями у
стані здоров'я у спеціальних за�
гальноосвітніх закладах.

Матеріали та методи до*
слідження. Для досягнення ме�
ти нами була розроблена схема
поглибленого санітарно�гігієніч�
ного обстеження спеціальної
школи�інтернату (СЗШІ), в якій
враховувалися 10 показників:
санітарно�гігієнічна ситуація те�
риторії навчального закладу; на�
бір, площі, обладнання примі�
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