
кологічний стан України на
сучасному етапі визначає ак -
туальність постійної уваги до
діяльності з запобігання еко-
логічної небезпеки країни.
Потужний розвиток промисло-
вого виробництва супровод-
жується використанням широ-
кого асортименту речовин
природного і штучного поход-
ження, що призводить до
зміни якісного і кількісного
складу викидів у довкілля.
2018 року за екологічними
показниками Україна посідала
109 місце серед 180 [10]
країн, тоді як більшість дер-
жав-членів ЄС входить до пер-

ших 30-ти, що є фактичною
ілюстрацією масштабу викли-
ків для України. 

Згідно з інформацією, нада-
ною Дер жавною службою ста-
тистики України, 2015 року
[10] обсяг викидів забруднюю-
чих речовин у повітря на душу
населення становив 105,5 кг,
обсяг скидання забруднених
стічних вод – 20,5 м3, обсяг
утворення твердих відходів –
7,3 тонн (у тому числі 14 кг від-
ходів І-ІІІ класів небезпеки).
Стан здоров’я населення є
одним з основних критеріїв
якості довкілля. Існуючі мас-
штаби екологічних змін ство-
рили реальну загрозу здо-
ров’ю та життю громадян. Дані
державної офіційної стати-
стичної звітності та спеці-
альних до сліджень свідчать
про тісний зв’язок між змінами
у довкіллі та станом здоров’я
населення. У структурі загаль-
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У структурі загальної захворюваності насе-
лення все більшої питомої ваги набувають
екологозалежні хвороби, внаслідок чого вини-
кає потреба у розробці наукових засад еколо-
гічної безпеки України, методології забезпе-
чення та її реалізації. 
Мета дослідження: розробити концепцію та
методологію функціонально-екологічної екс-
пертизи (ФЕЕ) регіонів радіологічного (еколо-
гічного) контролю України, швидкий простий
метод оцінки функціонально-вегетативного
здоров’я дітей, що дозволить виявляти тери-
торії з підвищеним інтегральним екологічним
навантаженням на людину та забезпечити
функціонально-вегетативну паспортизацію
дитячого населення. 
Методи дослідження. В основі ФЕЕ регіонів
радіаційного контролю України лежать
результати обстеження функціонально-веге-
тативного здоров’я 18650 дітей протягом
1993-2010 років, які проживають у 92 населе-
них пунктах (НП) Вінницької (помірно забруд-
неної), Львівської (умовно чистої) і
Чернігівської (сильно забрудненої) областей
України. Для цього використовували функціо-
нально-вегетативну діагностику вегетативно-
го здоров’я дитячого населення за методом
В. Макаца, що дозволяє виявити показники
дисперсії вегетативних рівнів, які виступають
інтегральними біоіндикаторами внутрішнього
гомеостазу. На цій основі формується інте -
гральна характеристика екологічного стану і

визначаються зони його екологічного тиску. 
Результати: ФЕЕ Львівської області (2001-
2006) показала відповідність результатів крите-
ріям офіційної дозиметричної паспортизації
НП, а у дітей виявлено стабільну перевагу сим-
патичної активності. ФЕЕ Вінницької області (ІV
зона радіаційного контролю) виявила лише
один випадок (с. Червона Гребля Чечель -
ницького району) розбіжності з критеріями офі-
ційної дозиметричної паспортизації НП (згідно
з ФЕЕ перебуває у зоні «функціональної безпе-
ки»). ФЕЕ підтверджує віднесення низки НП
Чернігівської області до категорії «радіаційно
умовно чистих». При цьому 2000 року, згідно з
даними про функціональне здоров’я дитячого
населення, Борзнянський район (Борзна,
Велика Загорівка, Шаповалівка) віднесено
нами до зони «розвитку функціональної напру-
ги», а Ічнянський район (Ічня) – до зони «роз-
витку функціональної катастрофи» (IV зона), що
не відповідає критеріям офіційної дозиметрич-
ної паспортизації НП. 
Висновки. Отримані нами результати ФЕЕ рів-
нів функціонального здоров’я на радіозабруд-
нених територіях України співпадають з даними
державного радіологічного моніторингу, що
свідчить про ефективність і достовірність
запропонованого методу ФЕЕ. ФЕЕ як метод
біоіндикації на основі функціонально-вегетатив-
ного здоров’я дитячого населення у сучасних
умовах є високочутливим методом виявлення
екологічних проблем територій і принципово
доповнює прийняті форми дозиметричного та
тиреодозиметричного контролю.

Ключові слова: функціонально-екологічна
експертиза, функціональне здоров’я,
вегетативна нервова система.
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ної захворюваності населення
все більшої питомої ваги набу-
вають екологозалежні хворо-
би. Спосте рігається збільшен-
ня випадків захворювань, ви -
кликаних споживанням неякіс-
ної питної води та продуктів
харчування, забрудненим по -
вітрям [1, 13, 16]. 

Одним з найважливіших зав -
дань сучасної екології та
медицини є розробка методів і
критеріїв для виявлення най-
менших змін в організмі люди-
ни, що виникають у неспри-
ятливих умовах життєдіяльно-
сті [1, 3]. Відомо багато спосо-
бів дослідження людського
організму та виявлення певних
впливів довкілля на нього. Нині
вивчення токсичних впливів на
організм людини, що не здій-
снюється непрямими метода-
ми, шляхом екстраполяції да -
них токсикологічних дослід-
жень, проведених на лабора-
торних тваринах, на організм
людини і не гарантує об’єктив-
ність, достовірність та не роз-
криває реальний вплив факто-
рів середовища на людину [1,
9, 13]. 

Мета. Розробити концепцію
і методологію функціонально-
екологічної експертизи (ФЕЕ)
регіонів радіологічного (еко-
логічного) контролю України,
швидкий, простий метод оцін-
ки функціонального здоров’я
дітей (населення), що дозво-
лить виявляти території ком-
пактного проживання насе-
лення з підвищеним інтеграль-
ним екологічним навантажен-
ням на людину, забезпечити
функціонально-вегетативну
паспортизацію дитячого насе-
лення та екологічну паспорти-
зацію населених пунктів. 

У реальних умовах людина
піддається комбінованій, ком-
плексній і сполученій дії хіміч-
них, фізичних і біологічних
факторів довкілля. Під ком-
плексною дією розуміють од -
ночасний вплив декількох
хімічних або біологічних фак-
торів зовнішнього середови-
ща, які надходять до організму
одночасно різними шляхами,
наприклад із води, повітря,
харчових продуктів. Під спо-
лученою дією розуміють одно-
часний вплив на організм
людини хімічних, фізичних і
біологічних факторів. Фактич -
не забруднення довкілля
виражається у вигляді реаль-

ного навантаження хімічних,
біологічних і фізичних факто-
рів. Власне це реальне наван-
таження визначає можливі
зміни у стані здоров’я насе-
лення. З цієї причини нами
введено ще одне поняття гігіє-
нічного нормування – це функ-
ціонально-вегетативне здо-
ров’я населення. Під цим по -
няттям слід розуміти здатність
адаптації організму до змінних
умов зовнішнього і внутріш -
нього середовищ. Функціо -
нально-вегетативне здоров’я
населення є еколого-гігієніч-
ним нормативом, який відоб-
ражає усю складність взаємо-
дії організму і середовища і є
критерієм якості середовища.
Інші гігієнічні нормативи, а
саме: ГДК, ГДД, і ГДР дозво-
ляють визначити рівні впливу
лише окремих факторів дов -
кілля і розробити заходи,
спрямовані на оздоровлення
лише певних об’єктів середо-
вища (наприклад, зниження
рівнів певних хімічних, фізич-
них і біологічних факторів). 

Матеріали і методи. НДР є
фрагментом державної про-
грами «Двоетапна система
реабілітації вегетативних по -
рушень у дітей, які прожи-
вають у зоні радіаційного конт-
ролю України» (виконується за
Дорученням КМ України від
01.06.1999, № 12010/87). 

Нині однією із найбільших
небезпек для населення Ук -
раїни стало радіоактивне за -
бруднення, рівень якого є єди-
ним контрольованим держа-
вою на законодавчому рівні
еколого-антропогенним фак-
тором негативного впливу на
організм людини. Розроблена
нами концепція функціональ-
но-екологічної експертизи ре -
гіонів радіаційного контролю
України підтверджує доціль-
ність державної уваги до про-
блеми «Екологічної паспорти-

зації дитячого населення»
(проф. В.Г. Макац) і принципо-
во доповнює прийняті форми
дозиметричного і тиреодози -
метричного контролю. В основі
функціонально-екологічної
експертизи районів ра діа цій -
ного контролю України лежать
результати обстеження функ-
ціонально-вегетативного здо-
ров’я 18650 дітей протягом
1993-2010 років, які прожи-
вають у 92 населених пунктах
(НП) Вінницькоі, Львів ськоі і
Чернігівськоі областей України.
Обстеження проводилися на
базі санаторіїв «Авангард»
(Немирів), «Подільський Артек»
(Ладижин), «Березовий гай»
(Хмільник), «Ластівка» (Коло-
Михайлівка), «Ни ва» і «Пролі -
сок» (Моршин), «Хімік» (Черні -
гів). При цьому дитячий кон-
тингент деяких населених
пунктів перебував під спосте-
реженням протягом кількох
років. Основним предметом
дослідження методом функціо-
нально-екологічної експертизи
районів радіаційного контролю
України є комплексний стан
вегетативної нервової системи
(ВНС) дитячого організму і ана-
ліз процесів, які на нього впли-
вають. Впливи вегетативної
(автономної) нервової системи
регулюють усі внут рішні проце-
си організму: функції внутрі-
шніх органів і систем, залоз,
кровоносних і лімфатичних
судин, гладкої і частково ске-
летної мускулатури, органів
чуття. 

Вони забезпечують го меостаз
організму, тобто відносну дина-
мічну постійність внутрішнього
середовища і стійкість його
основних фізіологічних функцій
(кровообіг, дихання, травлення,
терморегуляцію, обмін речо-
вин, виділення, розмноження
тощо) Крім того, вегетативна
нервова система виконує адап-
таційно-трофічну функцію –
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регуляцію обміну речовин щодо
умов зовнішнього середовища
[14, 15].

В основі ФЕЕ лежать іннова-
ційні розробки, пов’язані з від-
криттям не відомої раніше
функціонально-вегетативної
системи людини [4-8]. По -
казники її активності (симпа-
тична або парасимпатична
спрямованість) є інтегральни-
ми біоіндикаторами, що відоб-
ражають стан внутрішнього
гомеостазу і його залежність
від змінних умов зовнішнього
середовища.

У центрі уваги ФЕЕ має бути
функціональне здоров’я окре-
мих вікових груп дитячого
населення, яке стає «біоінди-
катором» індивідуального здо-
ров’я і характеризує екологіч-
ну динаміку у районі компакт-
ного проживання. Встановле -
но, що рівні функціонального
здоров’я є специфічними мар-
керами стану адаптації орга-
нізму до змінних умов зов-
нішнього і внутрішнього сере-
довищ та відображають за -
гальний функціонально-веге-
тативний гомеостаз організму
людини. Отримані дані про
стан функціонального здо-
ров’я населення певної тери-
торії та усередненої інформа-
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ції про порушення відхилення
вегетативної нервової систе-
ми можна використати для
проведення аналізу впливу
інтегрального екологічного
тиску на організм людини,
можливих екологічних про-
блем території і ступінь еколо-
гічного впливу. Нині є розумін-
ня адаптаційної залежності від
динамічної сталості функціо-
нально-вегетативного гоме-
остазу.

Для цього пропонується
використовувати функціо-
нально-вегетативну діагно-
стику (ФВД) вегетативного
здоров’я дитячого населення
за методом В.Г. Макаца, що
дозволяє виявити показники
дисперсії вегетативних рівнів,
які виступають інтегральними
біоіндикаторами внутрішнього
гомеостазу. ФВД відповідає
рекомендаціям Міжнародної
наради ВООЗ з традиційної
медицини (Єреван, 19-
21.09.2003), наказам МОЗ Ук -
раїни № 360 від 19.12.1997) і
РФ № 364 від 10.12.1997). На
цій основі формується інте -
гральна характеристика еко-
логічного стану і визначаються
рівні (зони) його екологічного
тиску. Здоров’я дитячого на -
селення більш об’єктивно

відображає екологічні зміни
території, оскільки діти не
мають професійних хвороб,
шкідливих звичок, харчуються
більш якісною їжею, що дозво-
ляє отримати точнішу інфор-
мацію безпосередньо про еко-
логічні впливи на здоров’я
населення. Отже, дослідження
функціонального здоров’я ди -
тячого населення з подальшим
аналізом медико-екологічних
впливів довкілля є вкрай акту-
альним завданням. Ма те -
матико-статистична об робка
результатів спостережень про-
водилася методом непарамет-
ричної статистики, за про -
понованим Є.А. Де рев’ян ко
для визначення величини зсуву
досліджуваної функції [2].

Результати і обговорення.
Критерієм ФЕЕ конкретного
району проживання дитячого
населення є системно залеж-
не співставлення пригнічення
функціональної активності ор -
ганізму (парасимпатична ак -
тивність – ПА), вегетативної
рівноваги (ВР) та симпатичної
активності (СА). На цій основі
формується інтегральна ха -
рак теристика екологічного
стану і визначаються рівні
(зони) його екологічного тис -
ку. Критерії ФЕЕ мають бути
співвідносними з рівнями ра -
діонуклідного (екологічного)
забруднення у контрольова-
них районах спостереження
Вінницької, Чернігівської та
Львівської областей України. 

Згідно з наведеним слід зга-
дати міжнародну класифікацію
акупунктурних каналів, біофі-
зичну реальність яких (як і їхнє
відношення до вегетативного
гомеостазу) нині доведено [4-
8] і визнано. 

Відомо, що зміни фізіологіч-
ного стану організму про-
являються трансформацією
електрошкірного опору у пев-
них ФАЗ шкіри, які топографіч-
но співпадають з ходом два-
надцяти класичних акупунктур-
них меридіанів (функціональ-
них систем) – сечовий міхур
(BL), жовчний міхур (GB), шлу-
нок (ST) та тонкий кишечник
(SI), стан лімфатичної системи
(ТE), товстий кишечник (LІ),
сума показників яких формує
показник загальної симпатич-
ної активності (СА) організму
(стан діяльності симпатичної
нервової системи), легені (LU),

Традиційний канал МАН Традиційний канал МАН

Легені LU Сечовий міхур BL

Товстий кишечник LI Нирки KI

Шлунок ST Перикард PC

Селезінка, підшлункова залоза SP Трійний обігрівач TE

Серце HT Жовчний міхур GB

Тонкий кишечник SI Печінка LR

Район 
екологічного контролю

Вегетативний статус, %

Зона ПА Зона ВР Зона СА

Зона функціональної безпеки – ФБ 15 70 15

Зона підвищеної функціональної
уваги – ПФУ 25 50 25

Зона розвитку функціональної
напруги – РФН 30 50 20

Зона розвитку функціональної 
катастрофи – РФК 45 40 15

Зона функціонально-екологічної
катастрофи – ФЕК 65 25 10

Зона напруги функціонального 
захисту – НФЗ 10 25 65

Таблиця 1
Міжнародна класифікація акупунктурних каналів

Таблиця 2
Показники функціонально-екологічної експертизи 

(за В.Г. Макацем)
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перикард (PС), серце (HT),
селезінка і підшлункова залоза
(SP), пе чінка (LR), нирки (KI),
сума показників яких формує
показник загальної парасим-
патичної активності (ПА) орга-
нізму (стан діяльності пара-
симпатичної нервової систе-
ми). Відносне співвідношення
суми показників загальної
симпатичної активності та
парасимпатичної активності,
отримані у мкА у результаті
проведення ФВД, переводили
у відносні значення і визначали
як направленість вегетативно-
го балансу. Числовим резуль-
татом цього співвідношення
виступає вегетативний коефі-
цієнт kV, за яким нині виділено
сім рівнів вегетативної диспер-
сії (розсіювання) функціональ-
ного здоров’я: ПАзн – зона
значної парасимпатичної ак -
тивності (kV до 0,75); ПАв –
зона вираженої парасимпа-
тичної активності (kV 0,76-
0,86); ФкП – зона функціональ-

ної компенсації парасимпатич-
ної активності (kV 0,87-0,94);
ВР – зона допустимої вегета-
тивної рівноваги (kV 0,95-
1,05); ФкС – зона функціональ-
ної компенсації симпатичної
активності (kV 1,06-1,13); САв
– зона вираженої симпатичної
активності (kV 1,14-1,26), САзн
– зона значної симпатичної
активності (k-V >1,26). Але для
функціонально-екологічної
оцінки впливу факторів довкіл-
ля зручніше використовувати
вегетативну дисперсію (роз-
сіювання) за критичними зона-
ми, тобто співвідношення па -
расимпатичної активності – ПА

(ПАзн + Пв) – функціональної
рівноваги – ФР (ФкП+ВР+ФкС)
та симпатичної активності – СА
(САзн + САв). Отримані дані
про стан функціонального здо-
ров’я населення певної тери-
торії та усередненої ін формації
про порушення відхилення
вегетативної нервової системи
можна використати для прове-
дення аналізу впливу інте -
грального екологічного тиску
на організм людини, можливих
екологічних проблем території
і ступінь екологічного впливу. 

У запропонованому нами
методі функціонально-еколо-
гічної експертизи (ФЕЕ) в
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FUNCTIONAL AND ECOLOGICAL EXPERTISE 
AS A METHOD OF THE ECOLOGICAL CONTROL
OF THE REGION
Yermishev О.V.
Donetsk National Vasyl Stus University, Vinnytsіa,
Ukraine
The ecologically dependent diseases are gaining
more and more weight in the structure of the gen-
eral morbidity of the population, and as a result,
there is a need to develop the scientific bases of
the ecological safety of Ukraine, a methodology
for provision and its implementation. 
Objective: We developed a conception and a
methodology for the functional and ecological
expertise (FEE) of the regions of radiological (eco-
logical) control in Ukraine and a fast simple
method for the assessment of the functional and
vegetative health of children. It will make it possible
to identify the areas with a high integral ecological
load for a human and provide functional and vege-
tative certification of the children’s population.
Methods: The FEE of the radiation control
regions of Ukraine is based on the survey results
of the functional and vegetative health of 18650
children that lived in 92 settlements of the
Vinnytsia (moderately contaminated), the Lviv
(relatively clean) and the Chernihiv (strongly
contaminated) regions of Ukraine in1993-2010.
For this purpose, we used functional and vegeta-
tive diagnosis of the vegetative health of the chil-
dren’s population after the V. Makats’ method,
which makes it possible to reveal the indices of
the dispersion of the vegetative levels which are
the integral bioindicators of internal homeosta-
sis. The integral features of the ecological state
are formed on this basis and the zones of its
ecological pressure are determined as well.
Results: The FEE results of the Lviv region

(2001-2006) showed a compliance with the cri-
teria of the official dosimetric certification of the
RS and the stable preference of the sympathetic
activity in the children was revealed. According
to the FEE results inthe Vinnytsia region (IV radia-
tion control zone), only one case (Chervona
Hreblia village, Chechelnytsk area) of a discor-
dance with the official dosimetric certification
criteria of the RS (according to the FEE, it is in
the «functional safety» zone) was revealed. The
FEE confirms the classification of the number of
RS in the Chernihiv region as «relatively radia-
tion-free» ones. At the same time, in 2000,
according to the functional health of children,
the Borzna area (Borzna, Velyka Zahorivka,
Shapovalivka) was assigned to the zone of «he
development of functional strain» аnd the Ichnia
area (Ichnia) – to the zone of the «development
of functional catastrophe» (IV zone), which does
not meet the criteria of the official dosimetric
certification of the RS.
Conclusions: The results of the FEE of the func-
tional health levels, obtained at the contaminat-
ed territories of Ukraine, coincide with the data
of the state radiological monitoring which indi-
cates the effectiveness and reliability of the pro-
posed FEE method. The FEE, as a method of
bioindication, based on the functional and vege-
tative health of children under modern condi-
tions, is a highly sensitive method for the identifi-
cation of the environmental problems of the terri-
tories and it fundamentally complements the
accepted forms of dosimetric and thyroid dosi-
metric control.

Keywords: functional and ecological 
expertise, functional health, vegetative 
nervous system.

Кількість населених пунктів, віднесених до зони контролю

Область ЗВ 
(1 зона)

ЗOВ 
(2 зона)

ЗГДВ 
(3 зона)

ЗПРК 
(4 зона)  

Вінницька 0 0 0 89 89

Чернігівська 0 2 61 190 253

Львівська 0 0 0 0 0

Таблиця 3
Радіаційна ситуація у районах контролю
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основу систематичного аналі-
зу береться кількість людей
(%), в яких показники функціо-
нального здоров’я перебу-
вають у станах функціонально-
го пригнічення (ПА – перевага
парасимпатичної активності),
вегетативної рівноваги (ВР) та
кількість випадків переваги
функціонального збудження
(СА – перевага симпатичної
активності). За розробленими
нами критеріями, функціо-
нальне здоров’я людини пере-
буває у зоні умовної норми,
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коли 70% людей перебувають
у зоні функціональної безпеки
(ФБ), а по 15% – у зонах пара-
симпатичної і симпатичної
активності (табл. 2) [8].

Серед полютантів найбільшу
увагу приділяють радіоактив-
ному забрудненню довкілля –
єдиному контрольованому
нині фактору. Згідно з сучасни-
ми даними активність викину-
тих речовин зменшилася у 200
разів, а радіаційну щільність
земної поверхні за межами
Чорнобильської АЕС скла-

дають 85% 137Cs, 10% 90Sr,
решта – 238-240Рu. Просто ро -
вий розподіл територією Ук -
раїни 90Sr та ізотопів 238-240Рu
відрізняється від розподілу
137Cs. Справа у тому, що понад
60% викинутих ізотопів транс-
уранових елементів і 90Sr зали-
шилися на території зони від-
чуження. Загальна радіоактив-
ність довкілля [14] становить
близько 13 Екса-Бек керелів
(понад 300 МКі). У 1989-1992
роках критерієм небезпеки
помилково вважали «щільність
радіоактивного за бруднення
137Cs» (15 Кі/км2 не потре-
бують протирадіаційного захи-
сту населення). Це зумовило
перевищення нормативів
забруднення молока і м’яса,
що мало відповідний вплив на
здоров’я дітей. Опади радіо-
активних хмар збільшувалися у
дощову погоду. Тому забруд-
нення 137Cs, 90Sr (та іншими
радіонуклідами) має чіткий
плямистий характер і може
відрізнятися. 

Це стосується навіть «радіа-
ційно умовно чистих» терито-
рій. Для своїх досліджень ми
обрали три області України:
Чер нігівську (потенційно силь-
но забруднену), Вінницьку
(помірно за бруднену) та
Львівську (радіоактивно умовно
чисту) (табл. 3-7). Зва жаючи на
особливості ґрунтів і водних
ресурсів Чер нігівської області
варто па м’ятати, що потенцій-
ною за грозою забруднення
ґрунтових вод вважається
викинутий під час аварії 90Sr.
Його проникнення у нижні шари
ґрунтів відбувалося швидше,
ніж 137Cs, і концентрація 90Sr у
водоймах перевищує концент-
рацію 137Cs у 2-35 разів. 

Передусім розглянемо ре -
зультати функціонально-еко-
логічної експертизи Львів -
сько го району Львівської об -
ласті. Львівський район не
входить до зони радіаційного
контролю України і вважається
«умовно чистим» (табл. 8). 

Це привернуло нашу увагу до
вегетативних особливостей
дитячого функціонального здо -
ров’я. Спостереження за дис-
персією його вегетативних рів-
нів (функціональною вегето-
грамою – ФВ) виявило, що
протягом 2001-2006 рків ФВ
показувала стабільну пе ревагу
симпатичної активності.

Область Площа
Площа з 137Cs Кі/км2

<0,054 0,054-
0,27 0,27-1,1 1,1-5,0 5,0-

15,0 >15,0

Вінницька 26,5 0,30/1,8 16,9/19,2 7,6/5,1 1,7/0,4 0 0

Чернігівська 31,9 0,6 16,5/19,8 12,6/10,5 2,1/1,6 0,1 0

Львівська 21,8 0 0 0 0 0 0

Область Площа
Площа з 90Sr Кі/км2

<0,054 0,054-
0,27 0,27-1,1 1,1-

5,0
5,0-
15,0 >15,0

Вінницька 26,5 16,2/22,3 7,8/3,5 2,5/07 0 0 0

Чернігівська 31,9 16,2/24,1 9,9/5.0 5,8/2,8 0 0 0

Львівська 21,8 0 0 0 0 0 0

Область Площа
Площа з 238-240Pu Кі/км2

<0,0011 0,0011-
0,0054

0,0054-
0,01 0,01-0,1 >0,1

Вінницька 26,5 16,2/22,3 7,8/3,5 2,5/07 0 0

Чернігівська 31,9 16,2/24,1 9,9/5.0 5,8/2,8 0 0

Львівська 21,8 0 0 0 0 0

Область

2001 –  å НП 2005 –  å НП 2011 – å  НП

<
 0

,5

0
,5

-1

1
-5 >
5

<
 0

,5

0
,5

-1

1
-5 >
5

<
 0

,5

0
,5

-1

1
-5 >
5

Вінницька 89 - - - 88 - - - 89 - - -

Чернігівська 205 41 2 - 216 11 - - 197 - - -

Львівська - - - - - - - - - - - -

Рік
137Cs кБ/м2 мЗв/рік за Зона

ЧАЕС
Зона за

ФЕЕҐрунт Молоко 2006 70 років ЛВЛ

2001-2006 - - - - - УЧ ФБ +

Примітка: тут і у подальшому - – відповідність 
ФЕЕ дозиметричному і тиреодозиметричному 
державному радіаційному контролю.

Таблиця 8
ФЕЕ Львівської області, 2001-2006 роки

Таблиця 7
Кількість забруднених населених пунктів (НП) 

за роками (мЗв×рік-1)

Таблиця 6
Забруднення території України 238-240Pu, тис. км2

(1986-2006)

Таблиця 4 
Забруднення території України 137Cs, тис. км2 (1986-2006)

Таблиця 5
Забруднення території України 90Sr, тис. км2 (1986-2006)
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На специфіку функціональ-
ного здоров’я вказує диспер-
сія його вегетативних рівнів.
Протягом п’яти років спосте-
реження у жіночих і чоловічих
групах вегетативна динаміка
мала «симпатичну спрямова-
ність» (критичну функціональ-
ну напругу адаптації) (табл. 9).
Так, критична перевага «сим-
патичної дисперсії» – не іде-
альний варіант для функціо-
нального здоров’я, але у даній
ситуації вона свідчить про від-
сутність «радіаційної компо-
ненти» інтегрального екологіч-
ного тиску. 

Результати ФЕЕ свідчать про
зону функціональної безпеки
Львівського району, що збіга-
ється з офіційною дозимет-
ричною паспортизацією насе-
лених пунктів.

Протилежну ситуацію ми від-
значили під час тривалих спо-

стережень за динамікою функ-
ціонального здоров’я дитячо-
го населення у ІV зоні радіацій-
ного контролю Вінницької об -
ласті. Спостереження у Він -
ницькій області (ІV зона радіа-
ційного контролю) протягом
року проводили з метою вери-
фікації радіаційної залежності
функціонального здоров’я і

дозиметричної паспортизації
населених пунктів. Результати
ФЕЕ показали, що в окремих
районах області було встанов-
лено високу вірогідність вза-
ємної залежності факторів
уваги. Лише у селах Червона
Гребля Чечельницького рай-
ону, Вап нярка та Паланка
Томаш пільського району було
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА КАК МЕТОД ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ РЕГИОНА
Ермишев А.В.
Донецкий национальный университет
им. Василия Стуса, г. Винница, Украина

В структуре общей заболеваемости населе-
ния все больший удельный вес приобретают
экологозависимые болезни, вследствие чего
возникает потребность в разработке научных
основ экологической безопасности Украины,
методологии обеспечения и реализации.
Цель исследования: разработать концепцию
и методологию функционально-экологической
экспертизы (ФЭЭ) районов радиологического
(экологического) контроля Украины, быстрый
простой метод оценки функционально-вегета-
тивного здоровья детей, что позволит
выявлять территории с повышенной инте -
гральной экологической нагрузкой на челове-
ка и обеспечить функционально-вегетативную
паспортизацию детского населения.
Методы исследования. В основу ФЭЭ рай-
онов радиационного контроля Украины поло-
жены результаты обследования функциональ-
но-вегетативного здоровья 18650 детей в
течение 1993-2010 годов, проживающих в 92
населенных пунктах (НП) Винницкой (умерен-
но загрязненной), Львовской (условно чистой)
и Черниговской (сильно загрязненной) обла-
стей Украины. Для этого использовали функ-
ционально-вегетативную диагностику вегета-
тивного здоровья детского населения по
методу В. Макац, что позволяет выявить пока-
затели дисперсии вегетативных уровней,
которые выступают интегральными биоинди-
каторами внутреннего гомеостаза. На этой
основе формируется интегральная характери-
стика экологического состояния и опреде-
ляются зоны его экологического давления.

Результаты. ФЭЭ Львовской области (2001-
2006) показала соответствие результатов кри-
териям официальной дозиметрической пас-
портизации ЧП, а у детей выявлено стабиль-
ное преимущество симпатической активности.
ФЭЭ Винницкой области (IV зона радиацион-
ного контроля) обнаружила только один слу-
чай (с. Красная Плотина Чечельницкого рай-
она) различия с критериями официальной
дозиметрической паспортизации ЧП (соглас-
но ФЭЭ, находится в зоне «функциональной
безопасности»). ФЭЭ подтверждает отнесе-
ние ряда ЧП Черниговской области к катего-
рии «радиационно условно чистых». При этом
в 2000 году, исходя из данных о функциональ-
ном здоровье детского населения,
Борзнянский район (Борзна, Большая
Загоровка, Шаповаловка) отнесены нами к
зоне «развития функционального напряже-
ния», а Ичнянский район (Ичня) – к зоне «раз-
вития функциональной катастрофы» (IV зона),
что не соответствует критериям официальной
дозиметрической паспортизации ЧП.
Выводы. Полученные нами результаты ФЭЭ
уровней функционального здоровья на радио-
загрязненных территориях Украины совпа-
дают с данными государственного радиоло-
гического мониторинга, что свидетельствует
об эффективности и достоверности предло-
женного метода ФЭЭ. ФЭЭ как метод био-
индикации на основе функционально-вегета-
тивного здоровья детского населения в
современных условиях является высокочувс -
твительным методом выявления экологиче-
ских проблем территорий и принципиально
дополняет принятые формы дозиметрическо-
го и тиреодозиметричного контроля.

Ключевые слова: функционально-экологи-
ческая экспертиза, функциональное здо-
ровье, вегетативная нервная система.

Вегетативна
направленість

2001 2002 2003 2004 2006

ЖГ ЧГ ЖГ ЧГ ЖГ ЧГ ЖГ ЧГ ЖГ ЧГ

Парасимпатична
активність 
(kV до 0,86)

10,1 11,1 19,4 13,0 12,7 17,6 3,6 - 19,8 8,2

Функціональна
рівновага 
(kV 0,87-1,13)

44,9 38,1 42,7 49,5 40,2 45,9 32,1 - 44,1 36,1

Симпатична
активність 
(k-V >1,14)

44,9 50,8 38,0 37,5 47,1 36,5 64,3 - 36,0 55,7

Таблиця 9 
ФВ дітей, які проживали у Львівській області 

у 2001-2006 роках
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ви явлено розбіжність: в офі-
ційно визнаній IV зоні функціо-
нальне здоров’я дитячого
населення перебувало у зоні
функціональної безпеки (ФБ) у
першому випадку і у зоні під-
вищеної функціональної уваги
(ПФУ) – у другому.

Багато населених пунктів
Чернігівської області 2008
року були офіційно переведені
до категорії «радіаційно умов-
но чистих територій» (РУЧТ).
Постало питання про збіг офі-
ційної дозиметричної паспор-
тизації населених пунктів з
наслідками «Функціонально-
екологічної експертизи» (рів-
нями функціонального здо-
ров’я дитячого населення).

Функціонально-екологічна
експертиза підтверджує від-
несення низки населених
пунктів Чернігівської області
до категорії «радіаційно умов-
но чистих». При цьому 2000
року функціональне здоров’я
дитячого населення Борзнян -
ського району (Борзна, Ве -
лика Загорівка, Шаповалів ка)
віднесені нами до зони «роз-
витку функціональної напру-
ги», а Ічнянського району
(Ічня) – до зони «розвитку
функціональної катастрофи»
(IV зона), що не відповідає
критеріям офіційної дозимет-
ричної паспортизації населе-
них пунктів. Наведені дані
свідчать про державну не -
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обхідність вегетативної дис-
пансеризації дітей та доціль-
ність постійного функціональ-
но-екологічного моніторингу.

Отримані дані дозволили
встановити, що комплексний
вплив несприятливих чинників
довкілля (у тому числі й радіа-
ційного) на організм людини
призводить до прогресуючого
розвитку дизрегуляторних ста -
нів, характер яких залежить
від тривалості їхнього прожи-
вання на забруднених терито-
ріях і фізіологічного віку. Ви -
сокий рівень еферентної ва -
гусної активності (підвищення
парасимпатичної ак тивності)
є за хисною компенсаторною
ре акцією нейроендокринних
ме ханізмів регуляції на трива-
лий характер дії сукупності не -
сприятливих антропо-еколо-
гічних чинників, яка на тлі вис-
наження мобілізуючого впли-
ву симпатичного відділу веге-
тативної нервової системи
набуває характеру дизрегуля-
ції та стає стійкою [1, 3, 9, 12].

У результаті досліджень
було з’ясовано, що основною
ха рактеристикою, яка відоб-
ражає негативний вплив фак-
торів зовнішнього і внутрі-
шнього середовищ, є змен-
шення кількості обстежених
людей у зоні функціональної
рівноваги і збільшення їх у зоні
парасимпатичної активності.
Конста тували стадійні пору-

шення вегетативного гоме-
остазу, які корелюють з віком
та територіями постійного
проживання дітей і характери-
зуються дисбалансом актив-
ності відділів вегетативної
нервової системи (перева-
жання тонусу парасимпатич-
ного відділу нервової систе-
ми), що набувають стійкого
характеру дизрегуляторних
порушень у зрілому віці, особ-
ливо у мешканців радіоза -
бруднених територій Украї ни. 

Залежність індивідуально-
функціонального здоров’я ди -
тини від стану довкілля є осно-
вою ендоекології. Вона зумов-
лює необхідність повернення
до диспансеризації дитячого
населення на основі моніто-
рингу функціональних показ-
ників, що дають інтегральну
оцінку вегетативного гоме-
остазу організму дитини.
Являючись надзвичайно ла -
більними, ці показники своє-
часно вказують на спрямова-
ність вегетативних порушень,
які зумовлюють розвиток
функціональної патології і її
подальшу хронізацію. Окрім
того, розроблена методологія
функціонально-екологічної
експертизи (на основі показ-
ників вегетативного здоров’я
організованих груп дітей) дає
можливість виявити і локалі -
зувати регіони екологічного
контролю, проводити функціо-
нально-екологічне картуван-
ня, привертати увагу керівних
органів до реального стану
довкілля і забезпечити прозо-
рість екологічної активності
місцевої влади.

Отримані нами результати
ФЕЕ рівнів функціонального
здоров’я на радіозабруднених
територіях України співпа-
дають з даними державного
радіологічного моніторингу,
що свідчить про ефективність і
достовірність запропоновано-
го методу ФЕЕ. Державні про-
грами дозиметричної і тирео-
дозиметричної експертизи на -
селених пунктів (НП), які по -
терпіли через аварію на ЧАЕС,
є необхідними, але вони не
розкривають впливу радіацій-
них компонентів інтегрального
екологічного забруднення на
функціональне здоров’я дитя -
чого населення на відміну від
ФЕЕ. ФЕЕ як метод біоіндика-
ції на основі функціонально-
вегетативного здоров’я дитя -

Населений
пункт

137Cs кБ/м2 мЗв/рік за Зона
ЧАЕС

Зона за
ФЕЕҐрунт Молоко 2006 70 років ЛВЛ

Гайсинський район

Карбівка 1,6 1,7 0,03 0,5 *0,03 4-та РФН +

Кунка 95,4 1,3 0,29 14,0 0,04 4-та РФК +

Степашки 32,7 2,2 0,11 4,3 *0,01 4-та РФК +

Немирівський район

Воробіївка 60,8 1,8 0,18 8,8 *0,08 4-та РФК +

Грабовець 50,4 1,3 0,15 7,3 0,07 4-та РФК +

Зяньківці 29,5 1,6 0,10 4,3 0,05 4-та РФН +

Кудлаї 34,0 1,3 0,11 4,5 0,03 4-та РФН +

Никифорівці 44,2 0,6 0,14 6,3 0,04 4-та РФН +

Скрицьке 0,14 5,8 2,2 *0,02 0,14 4-та РФН +

Томашпільський район

Вапнярка 26,0 1,5 0,09 2,8 0,09 4-та ПФУ -

Паланка 18,2 2,3 0,07 2,7 0,05 4-та ПФУ -

Чечельницький район
Червона
Гребля 35,6 0,9 0,11 5,5 0,02 4-та ФБ -

Таблиця 10
ФЕЕ Вінницької області, 2008 рік
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чого населення у сучасних
умовах є високочутливим ме -
тодом виявлення екологічних
проблем територій та має
доповнювати існуючі засоби
контролю над радіаційною
(екологічною) безпекою.

Висновки
1. Функціонально-вегетатив-

не здоров’я дітей екологічно
залежне, є біоіндикатором
радіаційного (екологічного)
забруднення і лежить в основі
функціонально-екологічної
експертизи (ФЕЕ) районів
радіаційного контролю.

2. Результати ФЕЕ збігають-
ся і принципово доповнюють
прийняті форми дозиметрич-
ного і тиреодозиметричного
державного контролю.

3. Моніторинг вегетативного
здоров’я дітей є основою
сучасної функціональної дис-
пансеризації з метою своєчас-
ного формування груп функ-
ціонального ризику.

4. Необхідно обґрунтувати
експертну оцінку району про-
живання дітей на основі показ-
ників їхнього функціонального
здоров’я. 

З державної точки зору, ФЕЕ
персоніфікує конкретний рай -
он і відповідні зусилля його
владних рівнів (динаміка по -
казників функціонального здо-
ров’я дітей вкаже на їхню
якість).

5. Створити «Банк функціо-
нального здоров’я дитячого
населення України». 
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Населений
пункт

137Cs кБ/м2 мЗв/рік за Зона
ЧАЕС

Зона
за ФЕЕҐрунт Молоко 2006 70 років ЛВЛ

Бахмацький район

Бахмач УЧ ФБ +

Батурин УЧ ФБ +

Білі Вежі УЧ ФБ +

Дмитрівка УЧ ФБ +

Курень УЧ ФБ +

Хоменки УЧ ФБ +

Борзнянський район

Борзна УЧ РФН -

В. Загорівка УЧ РФН -

Шаповалівка УЧ РФН -

Ічнянський район

Ічня УЧ РФК -

Козелецький район

Козелець УЧ ФБ +

Сморошки УЧ ФБ +

Корюківський район

Домашлин УЧ ФБ +

Сморошки УЧ ФБ +

Сахутівка УЧ ФБ +

Семенівський район

Картовичі УЧ ФБ +

Красноармійське УЧ ФБ +

Медведівка УЧ ФБ +

Миколаївка УЧ ФБ +

Семенівка УЧ ФБ +

Тимоновичі УЧ ФБ +

Тишковичі УЧ ФБ +

Заріччя УЧ ФБ +

Залізний Міст УЧ ФБ +

Чернігівський район

Чернігів УЧ ФБ +

Таблиця 10
ФЕЕ Вінницької області, 2008 рік
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