
 

Додаток 10в 

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 

по кафедральній науково-дослідній роботі 

за 2019 рік 

  

1. Номер теми НДР: 19КП049-02 

2. Назва теми НДР: Вдосконалення системи радіоекологічного моніторингу на 

геохімічній основі за басейновим принципом 

3. Вид дослідження: фундаментальна чи прикладна (потрібне вибрати). 

4. Науковий керівник НДР: проф. Шевченко О.Л. 

5. Номер телефону керівника НДР: 067 5066851 

6. E-mail керівника НДР: shevch62@gmail.com 

7. Номер державної реєстрації НДР: не реєструвалась 

8. Терміни виконання: початок – 01.01.2019, закінчення - 31.12.2021. 

9. Науковий результат (отримані наукові і (або) науково-технічні результати, їх наукова 

новизна, переваги над вітчизняними або зарубіжними аналогами): Запропоновано доповнити 

традиційні показники моніторингу більш показовими інтегральними показниками, що 

описують бар’єрну стійкість водозборів по відношенню до радіонуклідів (РН). Вперше, на 

основі емпіричних даних, науково обгрунтовано 3 групи показників радіоекологічного 

моніторингу: 1) прямі показники забруднення; 2) показники, що відображають зв’язок (перехід) 

між суміжними ланками ланцюжка міграції РН; показники сумарного біологічного виведення 

радіонукліду з абіотичної системи: коефіцієнт сумарного біологічного винесення РН з певної 

площі (відношення вмісту РН в загальній біомасі, накопиченій на піку вегетаційного періоду, 

до запасів РН в ґрунтах); 3) показники, що характеризують асиміляційний потенціал 

ландшафтно-геохімічної системи водозбірного басейну, або біогеохімічні функції елементів 

середовища у «стосунках» із забруднювачем (в даному випадку РН), в т.ч. ступінь захищеності 

та вразливості поверхневих та підземних вод, модуль гранично допустимого забруднення, – як 

показник екологічної ємності та захищеності від забруднення тощо. Запропоновано окремі 

набори показників для грунтів, поверхневих і грунтових вод. Вперше, по відношенню до 90Sr, 

визначено такі кількісні показники третьої групи, як модулі винесення, частку винесення з 

водозбору. До третьої групи віднесено не лише кількісні характеристики, а й якісні, в т.ч. 

бальні, наприклад: бар’єрна стійкість, асиміляційний потенціал тощо. Для них розроблено 

шкалу балів, яка, на відміну від відомих аналогів, спирається не на експертні оцінки, а на 

коефіцієнти кореляції, встановлені за багаторічними даними спостережень. 
 

10. Практична цінність (короткий опис можливого практичного застосування 

отриманого результату): Розширений перелік з трьох груп показників (прямі, показники 

переходу, показники асиміляційного потенціалу) дозволить виконувати більш складні завдання 

та отримувати вагоміші результати радіаційного моніторингу, що дозволять більш 

обґрунтовано вибирати майданчики під будівництво радіаційно небезпечних обєктів. 

Запропоновані методи моніторингу дозволяють встановити час переходу мігранта в інші 

форми, наприклад, час трансформації паливних нерозчинних форм у розчинні, визначати 

залежності винесення 90Sr водотоками від сталих та динамічних показників середовища, 

знаходити регресійні рівняння для прогнозування водного винесення тощо.  



 

 

11. Впровадження/використання результатів у навчальному процесі: 

Результати включено до курсу «Геоекологія», викладаються на лекціях та обговорюються на 

семінарах. 

12. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових 

статей, інших публікацій, дисертацій, магістерських робіт, дипломних 

проектів.  За результатами досліджень подано до друку статтю у фаховий журнал «Геохімія 

техногенезу» під назвою: «Методологічні принципи та головні оціночні показники радіаційного 

моніторингу довкілля». 

Більше немає нічого? Може студентські роботи? 

13. Рішення кафедри ________________________ від ________________ 

протокол № ____ про виконання роботи. 

 

 

 

Зав. кафедрою        _______     проф., доктор геол. наук Кошляков О.Є. 
                                                   (підпис)                       (вч. звання, наук. ст., ПІБ) 

 

 

Науковий керівник  ________   ст. наук. співр., доктор геол. наук Шевченко О.Л.                             
                                                   (підпис)                                     (вч. звання, наук. ст., ПІБ) 

 


