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3.4. ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРУ 
ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ  

 
Питання оцінювання розміру опромінення населення стало особ-

ливо актуальним завдяки переоцінці доз опромінення людей під час 
Чорнобильської катастрофи, а також оцінці сумарного впливу на ор-
ганізм природних і антропогенних джерел радіації та рівнів захворю-
ваності населення.  

Сьогодні, враховуючи сучасний стан навколишнього середовища з 
точки зору додаткового техногенного накопичення радіонуклідів, 
токсичних продуктів та важких металів, визнано, що на території 
України можна очікувати аномальної радіаційно-гігієнічної ситуації, 
яка може створювати в ряді районів екстремальні рівні забруднення 
сільськогосподарських продуктів, поверхневих та підземних вод, ат-
мосфери, біологічних об’єктів та спричинити несприятливий вплив на 
здоров’я людини.  

Завдяки вивченню радіаційної ситуації на забруднених в результа-
ті аварії на Чорнобильській АЕС територіях сьогодні чітко визнано, 
що основним фактором дозового навантаження є дози внутрішнього 
опромінення, а їх формування зумовлено надходженням радіонуклі-
дів до організму людини за біологічним ланцюгом “ґрунт – рослина – 
тварина – продукти харчування – людина”. Так, опромінення населен-
ня, яке постраждале від аварії на Чорнобильській АЕС, складається, в 
основному, за рахунок 137Cs, і динаміка його вмісту в сумарному раці-
оні харчування населення на забруднених територіях визначає дина-
міку доз опромінення. Однак, частка 90Sr на одиницю надходження 
137Cs до організму зростає. Також зростає внесок 90Sr у сумарну дозу 
внутрішнього опромінення. Таким чином, зміна в радіаційній ситуації 
навколишнього середовища визначає і зміни в розмірах дозового на-
вантаження на населення. 

Аналіз основних закономірностей формування доз внутрішнього 
опромінення населення після аварії на ЧАЕС свідчить, що з числа 
трьох основних можливих шляхів надходження радіонуклідів до орга-
нізму (інгаляційний, аліментарний та через шкіру) при потраплянні з 
повітрям (інгаляційний) сумарний внесок становить 1-2%, а на частку 
внеску харчових продуктів (аліментарний) у дозу внутрішнього опро-
мінення припадає близько 98-99%. При цьому основним компонен-
том раціону внутрішнього опромінення, що є відповідальним за утво-
рення дозового навантаження на людину, виступає молоко (60-80%). 
На м’ясо припадає 5-10%, на овочі – 5-6%. Таким чином, при хроніч-
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ному надходженні до організму людини штучних радіонуклідів, роз-
повсюджених в компонентах агроценозів, харчовий ланцюжок опро-
мінення людини є визначальним серед інших існуючих ланцюжків.   

Однак, крім дії іонізуючого випромінювання штучного походжен-
ня, населення зазнає дозу опромінення ще й джерелами іонізуючого 
випромінювання природного походження. На територіях України, які 
розташовані на кристалічному масиві з підвищеним вмістом природ-
них радіонуклідів (U, Ra, Th та їх похідних), дози опромінення за ра-
хунок цього фактора можуть бути суттєвими. Для дитячого і доросло-
го населення, що постраждало від аварії на Чорнобильській АЕС, най-
більш значний внесок у формування сумарних колективних доз опро-
мінення внесли неаварійні джерела іонізуючого випромінювання, їх 
питома вага становила у дітей 87%, у дорослих 84%.  

На сьогодні в світовій практиці існують багато підходів до оцінки 
дози опромінення населення, але серед них виділяють два основних. 
Перший з них базується безпосередньо на даних радіаційно-
гігієнічного моніторингу рівнів забруднення компонентів раціону. 
Другий принцип стосується екологічного моделювання і базується на 
оцінці швидкості надходження радіонуклідів до організму людини 
через врахування міграції радіонуклідів із рослин за трофічними лан-
цюжками до людини.  

При прогнозуванні дозового опромінення населення важливим є 
використання саме принципів екологічного моделювання, тобто вра-
хування усіх природних причин забруднення продуктів харчування за 
рахунок надходження радіонуклідів у рослинну ланку та врахування 
при оцінках дозового навантаження існуючої широкої територіальної 
варіабельності рівнів забруднення окремих ланок трофічних шляхів 
людини. Так, через неоднорідний характер впливу природних чинни-
ків на процес забруднення трофічних ланцюжків, для оцінки дози від 
інкорпорованих 137Сs та 90Sr значимим фактором є природне розмаїт-
тя території.  

 
 
 

 
 
 
 
 


