
иконання робіт на об'єкті "Ук�
риття" відбувається в умовах
стихійно сформованої радіацій�
ної обстановки. Основну роль у
формуванні доз опромінення
персоналу відіграє зовнішнє
опромінення, яке практично ціл�
ком обумовлене цезієм�137.
Дози внутрішнього опромінення
персоналу формуються за раху�
нок інгаляційного надходження
аерозолів трансуранових еле�
ментів (ТУЕ), таких як плутоній�
238, плутоній�239, плутоній�
240, плутоній�241, америцій�
241. Разом з цими радіонукліда�
ми до складу радіоактивних ае�
розолів "чорнобильського по�
ходження" входять також строн�
цій�90, цезій�137. У циклі робіт
[1�4], присвячених вивченню
характеристик радіоактивних
аерозолів під час робіт на об'єк�
ті "Укриття", вказується, що пи�
тома активність стронцію�90 та
цезію�137 у 100 і більше разів
перевищує сумарну питому ак�
тивність ТУЕ. Незважаючи на
цей факт дози внутрішнього
опромінення за рахунок надход�

ження даних радіонуклідів до
організму є незначними завдя�
ки низьким значенням коефіці�
єнта "дози на одиницю надход�
ження" (наприклад, допустимі
рівні надходження радіонуклідів
через органи дихання для пер�
соналу категорії А [5]). Але на�
віть незначне надходження ТУЕ
зумовлює значні дози [5]. 

Небезпека ТУЕ зумовлена та�
кож дуже великими періодами
напіврозпаду та біологічними
періодами напіввиведення цих
радіонуклідів, що призводить до
довічного плутонієносійства і
опромінення людини протягом
усього життя з моменту над�
ходження радіонукліда (радіо�
нуклідів).

Спектр випромінювання ТУЕ у
переважній більшості пред�
ставлений альфа�випроміню�
ванням, що унеможливлює за�
стосування "прямих" методів
детектування даних радіонуклі�
дів безпосередньо в організмі
персоналу.

Єдиним методом оцінки доз
внутрішнього опромінення,
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОФИЗИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНУЮ СИСТЕМУ.
ИТОГИ ЗА ПЕРИОД 2004�2012 ГОДЫ
Нечаев С.Ю., Лихтарев И.А., Сушко В.О.,
Ковган Л.М., Бончук Ю.В., Ратиа Г.Г., 
Арясов П.Б., Василенко В.В., Горбачев С.Г.
Условия проведения работ по
преобразованию объекта "Укрытие" 
в экологически безопасную систему
характеризуются стихийно возникшими
радиационными факторами аварийного
происхождения. Обеспечение радиационной
защиты в данных условиях существенно
отличается от обеспечения радиационной
защиты при заранее спроектированной
практической деятельности. Цель статьи —
анализ эффективности радиационной
защиты в части обеспечения
индивидуального дозиметрического
контроля персонала, выполняющего работы

по преобразованию объекта "Укрытие".
Методы: аналитические, математические,
дозиметрические. 
Результаты. В публикации представлено
описание результатов проведения
биофизического сопровождения работ 
на объекте "Укрытие". Даны результаты
работы за период с 2004 по 2012 гг. 
и доказательства соответствия системы
биофизического контроля современным
требованиям нормативной 
и рекомендательной базы Украины.
Показано, что внедрение системы в практику
радиологического сопровождения работ 
на объекте "Укрытие" обеспечило адекватный
уровень радиационной защиты персонала,
занятого на работах по преобразованию
объекта "Укрытие" в экологически
безопасную систему. 
Ключевые слова: объект "Укрытие",
радиационная защита персонала,
биофизический контроль, дозы
внутреннего облучения.
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сформованих внутрішнім над�
ходженням ТУЕ до організму, є
біофізичний контроль, заснова�
ний на визначенні вмісту ТУЕ у
біологічних виділеннях людини
(біопробах) з подальшою дози�
метричною інтерпретацією. За�
стосування біофізичного контро�
лю як методу контролю доз вну�
трішнього опромінення під час
виконання робіт, пов'язаних з ри�
зиком інкорпорації ТУЕ, є вимо�
гою ОСПУ�2005 п. 14.4.8 [6].

Щодо проведення робіт на
об'єкті "Укриття", біофізичний
контроль здійснюється згідно зі
схемою, представленою на ри�
сунку 1.

Загальні принципи, порядок і

забезпечення біофізичного кон�
тролю докладно описані  у робо�
тах [7�15].

На рисунках 2�4 наведено ре�
зультати біофізичного контролю
індивідуальних доз внутрішньо�
го опромінення порівняно з ре�
зультатами контролю індивіду�
альних доз зовнішнього опромі�
нення персоналу у період вико�
нання робіт під час перетворен�
ня об'єкта "Укриття" на екологіч�
но безпечну систему.

На рисунку 2 представлено
розподіл величин індивідуаль�
них ефективних доз внутрішньо�
го опромінення, розрахованих
за результатами проведення
спеціального біофізичного кон�
тролю.

З представленої діаграми вид�
но, що у більшості персоналу
розрахована за результатами
проведення спеціального біофі�
зичного контролю індивідуальна
ефективна доза внутрішнього
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опромінення перебуває у діапа�
зоні 0,1�0,5 мЗв з максималь�
ним значенням 5,2 мЗв за се�
реднього значення на рівні
0,72±0,46 мЗв. 

На рисунках 3 і 4 показано ре�
зультати аналізу індивідуальних
доз опромінення персоналу, за�
лученого до робіт на об'єкті "Ук�
риття" з 2004 по 2012 роки.

Діаграма розподілу доз, яка
представлена на рисунку 3, ха�
рактеризується максимальним
значенням дози за усі роки ро�
боти окремого індивіда на рівні
108 мЗв й середнім значенням
23,5±13,8 мЗв, що свідчить про
виконання вимог НРБУ�97 щодо
обмеження індивідуальних доз

опромінення персоналу катего�
рії А [2]. 

На рисунку 4 представлено
розподіл сумарних індивідуаль�
них ефективних доз зовнішнього
опромінення персоналу за час
виконання робіт на об'єкті "Ук�
риття" у період з 2004 по 2012
роки. Розподіл доз, представле�
ний на рисунку 4, характеризу�
ється максимальним значенням
дози на рівні 107 мЗв і середнім
значенням 23,1±13,5 мЗв.

Представлені дані показують,
що зовнішнє опромінення здій�
снює основний внесок у дози
опромінення персоналу. Також
враховуючи, що надходження
ТУЕ може формувати значні рів�
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Рисунок 2
Розподіл величин індивідуальних ефективних доз 

внутрішнього опромінення, розрахованих 
за результатами проведення спеціального біофізичного

контролю (ініціюється у разі підозри на надходження ТУЕ,
яке може сформувати річну дозу внутрішнього 

опромінення понад 1 мЗв)

Індивідуальна ефективна доза внутрішнього опромінення, мЗв

Рисунок 1
Схема біофізичного контролю персоналу протягом виконання робіт на об'єкті "Укриття"
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ні внутрішнього опромінення
персоналу, контроль доз внут�
рішнього опромінення, який ба�
зується на біофізичних методах,
є необхідним для забезпечення
радіаційного захисту під час ро�

біт на об'єкті "Укриття". За ре�
зультатами біофізичного кон�
тролю здійснюється вибір засо�
бів індивідуального захисту пер�
соналу, обґрунтування заходів
дезактивації, пилопригнічення,
що запобігає попаданню ТУЕ до
організму персоналу.
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ENSURING OF BIOPHYSICAL MONITORING 
OF INTERNAL EXPOSURE DURING WORK ON
TRANSFORMATION OF THE OBJECT "SHELTER"
INTO AN ECOLOGICALLY SAFE SYSTEM. 
SUMMARY FOR THE PERIOD 2004�2012
Nechaev S.Yu., Likhtarev I.A., Sushko V.O.,
Kovgan L.M., Bonchuk Yu.V., Ratia G.G.,
Aryasov P.B., Vasilenko V.V., Gorbachev S.G.
Working conditions on the transformation of the
object "Shelter" into an ecologically safe system
characterized by spontaneously formed radiation
factors accidental origin. Radiation protection 
in these conditions is very different from radiation
protection at a pre�designed practice.
The purpose of article � benefit analysis of radia�
tion protection in terms of providing individual
monitoring of personnel involved in the transfor�

mation of the "Shelter". Methods: аnalytical, math�
ematical, dosimetry. Results. The article describes
the results of the biophysical support of work on
the object "Shelter". The results of the period from
2004 to 2012 are given in the paper as well as the
evidence of compliance with the requirements 
of modern biophysical monitoring regulatory and
normative practice of Ukraine. It is shown that the
implementation of the practice of radiology main�
tenance of work on the object "Shelter" provides
an adequate level of radiation protection of the
personnel involved in the works on transformation
of the "Shelter" into an ecologically safe system. 

Keywords: object "Shelter", personnel 
radiation protection, biophysical monitoring,
internal exposure dose.
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Рисунок 4
Сумарні ефективні індивідуальні дози опромінення 

персоналу за час виконання робіт на об'єкті "Укриття" 
у період з 2004 по 2012 роки

Рисунок 3
Сумарні ефективні індивідуальні дози зовнішнього і 

внутрішнього опромінення персоналу за час виконання
робіт на об'єкті "Укриття" у період з 2004 по 2012 роки
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23 августа 2012 года исполнилось 85 лет
доктору медицинских наук, известному уче!
ному в области гистологии и физиологии го!
ловного мозга, специалисту по вопросам
биологического действия электромагнитных
излучений, главному научному сотруднику
лаборатории гигиены и промышленной эко!
логии Украинского НИИ медицины транспор!
та, участнику боевых действий ВОВ Белокри!
ницкому Василию Степановичу.

После окончания военно�медицинского учили�
ща (1952 г.) выполнял функции начальника меди�
цинской части 146 Отдельного Гвардейского ба�
тальона связи, 7�й Гвардейской Киевско�Берлин�
ской танковой дивизии 3�ей механизированной
армии.

Будучи студентом лечебного факультета мед�
института (1957�1962), Василий Степанович ув�
лекается изучением гистологии и физиологии
нервной системы и, работая в научном кружке,
осваивает существующие в тот период методики
исследования функции разных ее отделов, учит�
ся самостоятельно проводить эксперименты. 

После окончания мединститута с рекомендаци�
ей на научную работу его пригласили в лаборато�
рию биофизики сектора радиобиологии Институ�
та физиологии им. А.А. Богомольца АН УССР на
должность научного сотрудника по изучению лу�
чевой болезни. Параллельно Василий Степано�
вич изучает биологическое действие неионизи�
рующих микроволновых излучений сверхвысо�
кой частоты. Результаты исследований доклады�
вает на конференциях АН УССР по действию фи�
зических факторов и публикует в академических
изданиях. 

В этом же институте Белокриницкий В.С. усо�
вершенствует существующие и разрабатывает
новые методы исследования механизмов физио�
логических процессов, в частности метод ком�
плексной одновременной регистрации электри�
ческой активности разных участков головного
мозга и периферической нервной системы с по�
следующим гистологическим исследованием в
разные сроки эксперимента.

С приходом в Институт физиологии видного
ученого в области электрофизиологии Ф.Н. Сер�
кова на должность заместителя директора по на�
учной работе Белокриницкий В.С. под его руко�
водством выполняет диссертационную работу на
тему: "Нейронные связи некоторых областей
неокортекса с гиппокампом" и защищает ее по
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