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Вступ 

Певне віддалення у часі від екстремальних подій, спричинених 

Чорнобильською катастрофою, дає змогу вважати актуальним визначення 

етапів радіоекологічного моніторингу, ступеню картографічного забезпечення 

комплексів наукових досліджень та практичних заходів на кожному з них, аналіз 

та узагальнення досвіду картографічного втілення результатів радіоекологічних  

досліджень та визначення тематичних параметрів картографічних систем, які 

потрібно створювати як під час надзвичайної техногенно-екологічної ситуації 

рангу Чорнобильської, так і після визначення об’єктних і територіальних 

параметрів впливу радіаційного забруднення на людей і навколишнє 

середовище в подальші періоди. 

Результати радіоекологічних досліджень лише частково відображено на 

картах, різних за тематикою, призначенням, масштабами й територіальними 

осередками в межах зони впливу аварії на ЧАЕС. Картографічне втілення 

сучасних даних про радіоекологічну ситуацію обмежене лише фактологічними 

картами забруднення зони радіонуклідами і відірване від реципієнтів впливу 

(населення і довкілля), що не можна вважати достатнім картографічним 

забезпеченням радіоекологічного моніторингу, метою якого є висвітлення 

шляхів вирішення проблем безпечного для життєдіяльності людей 

навколишнього середовища. 

 Експериментально-практична розробка та створення радіоекологічного 

атласу одного з адміністративних районів є актуальною не лише щодо 



застосування методів картографічного моделювання території, що зазнала 

радіаційного забруднення, а й щодо побудови типової картографічної моделі-

зразка узагальнення  радіоекологічної інформації.  

 Метою проведеного дослідження є обґрунтування цілісної концепції 

радіоекологічного картографування на різних часових етапах моніторингу 

екологічної ситуації у радіаційно-забруднених регіонах, апробація теоретико-

методологічних основ еколого-географічного картографування і системного 

картографічного моделювання у дослідженнях радіоекологічної ситуації та 

реалізація методичних положень у тематиці карт, що забезпечують певні етапи 

моніторингу, зокрема у вигляді радіоекологічного атласу Поліського району 

Київської області.  

 Об’єктом дослідження є у теоретичному аспекті радіоекологічна ситуація 

взагалі, у практичному - ситуація у Поліському  районі (порушеність загально- 

географічного статусу територій, демографічна ситуація, захворюваність та 

смертність населення, стан навколишнього середовища до та після аварії, 

перспективи подолання наслідків радіаційного забруднення, трансформація 

господарської діяльності в зоні впливу аварії на ЧАЕС). 

  Методологічна система картографічних досліджень  обраного об’єкту 

поєднує методи філософії у розгляді складних систем  “суспільство-  природа”, 

“населення-навколишнє середовище”, методи еколого-географічних досліджень 

при визначенні географічних закономірностей у взаємодії елементів цих 

систем, радіоекології - впливу радіаційного забруднення на населення та 

довкілля, методи картографії - у картографічному відображенні цих систем та 

їх взаємодії. В дослідженні застосовано також  методи гносеології, математико-

статистичні (кореляційний, факторний аналізи тощо), елементи геоінформатики 

та комп’ютерних технологій у картографуванні. 

  

1. Теоретико-методологічні основи картографічного дослідження 

 



Сучасну людину оточує світ, що дуже відрізняється від того, до якого вона 

пристосувалася в процесі біологічної еволюції. Тому проблема адаптації людей 

до середовища, ними ж створеного, постає особливо гостро. Поліпшення 

суспільного здоров’я передбачає встановлення науково обґрунтованих зв’язків 

суспільства і природи, закономірностей їхньої взаємодії. Картографічні 

дослідження - це метод, який поєднує картографування і використання карт. Він 

дає змогу визначити об’єкт картографічного дослідження - радіоекологічну 

ситуацію, яка склалася внаслідок радіаційного забруднення певної території 

після аварії на ЧАЕС. Дослідження мають проблемну орієнтованість. Для того, 

щоб визначити причинно-наслідкові зв’язки між матеріальними носіями, які 

зумовили проблемну ситуацію, потрібно  розглянути реальну систему, в якій 

виникла катастрофа. Такий дедуктивний підхід (від найбільш загальної системи 

на Землі, якою є “суспільство і природа”, до розгляду в її межах підсистеми 

“населення - навколишнє середовище” і вже до більш детального дослідження 

взаємодії тих елементів, які зумовили негативну після аварійну радіоекологічну 

ситуацію) є плідним на думку наших попередників і на нашу думку також. 

 Саме філософсько-методологічні основи досліджень суспільства і 

природи визначають цей підхід, дають змогу розглядати структуру та характер 

взаємодії суспільства з природою.  Перехід від цієї більш загальної системи до 

підсистеми, утвореної з елементів “населення” та “навколишнє середовище”, 

створює можливості досліджень з екологічної проблематики. Ядром, 

центральним її елементом є люди (населення). Поняття “навколишнє 

середовище” існує завдяки орієнтації на ядро. Проте саме довкілля (навколишнє 

середовище) є системою, що визначає екологічні аспекти досліджень. 

Базуючись на виведеному філософією законі взаємозв’язку і взаємодії у 

реальній дійсності, картографічні дослідження мають виходити з розуміння 

взаємодії підсистем: “населення” і “навколишнє середовище”.  

 Реакція суспільства на інтенсивні зміни стану навколишнього середовища 

вивчається різними науками. За картографією залишається сфера 

картографічного узагальнення досліджень за допомогою системного підходу, 



картографічного моделювання та картографічного методу дослідження, які 

дають змогу більш глибоко аналізувати територію щодо впливу на навколишнє 

середовище, господарську діяльність, демографічну ситуацію, а також щодо 

радіаційного фактора впливу на стан здоров’я людей,  тобто медичні наслідки 

такого впливу. У зв’язку з цим розширено поняття терміна “радіоекологічна 

ситуація”, ситуація, що склалася у певному регіоні внаслідок різкого 

погіршення екологічного стану (умов, ресурсів) довкілля під впливом 

радіаційного фактора. Радіоекологічну ситуацію можна вивчати на різних 

територіальних рівнях: глобальному, національному, регіональному, 

локальному. Найбільш небезпечного прояву радіоекологіна ситуація набула у 

зоні впливу Чорнобильської катастрофи. Частиною цієї зони є Поліський район 

Київської області, що значно постраждав від наслідків дії радіаційного фактора. 

Тому цей район обрано як модельний  для картографічного відображення 

радіоекологічної ситуації. Критеріями забрудненої радіонуклідами території  є 

суспільно значущі екологічні, економічні і соціальні зміни на даній території, 

які є тривалими за своїми наслідками. При визначенні цих змін доцільно 

використовувати дедуктивний метод, коли несприятливий стан ситуації 

визначено загалом попередньо, вже з початку дослідження. Радіоекологічну 

ситуацію слід вивчати у розвитку: як вона формується і змінюється та впливає  

на стан компонентів природи і живі організми. Напрями її зміни у бажаному для 

людей напрямку мають визначатися нормативно, як сукупність  організаційно-

управлінських заходів і дій, спрямованих на поліпшення ситуації. 

Основу системного підходу складає поняття “системи”. Система в 

наукових картографічних  дослідженнях розглядається як певна єдність 

матеріальних носіїв, яким властивий взаємозв’язок.  В даному випадку об’єкт 

картографічного дослідження конкретизується у територіальній розмірності та 

структурній складності самої системи. Цільове призначення карт, що 

відображатимуть структуру і властивості системи, зумовлює визначення складу 

і структури системи-оригіналу. Остання підлягає відображенню в системі карт. 

Використання системного підходу в радіоекологічних дослідженнях зони впливу 



аварії на ЧАЕС дає змогу вивчити зону як цілісну систему, яка має визначену 

структуру, особливості функціонування, специфіку розвитку та існує на основі 

внутрішнього взаємозв’язку елементів,  що її складають. 

Будь-яке комплексне дослідження навколишнього середовища вимагає 

більш повного розгляду факторів, які по-різному впливають на компоненти 

природного середовища. Картографічні дослідження радіоекологічних 

ситуацій - специфічний тип досліджень, які базуються на картографічному 

методі пізнання складних об’єктів реальної дійсності та інформації, яка 

міститься в результатах досліджень різних наук. Картографічне моделювання - 

метод систематизації та візуалізації інформації щодо параметрів системи, які 

визначають серед інших  радіоекологічну ситуацію на певній території. 

Взаємозв’язки елементів системи “радіоекологічна ситуація” розглядаються в 

межах системи вищого рангу - “суспільство-природа”, де є причинні 

(техногенні) чинники радіаційного забруднення довкілля та реципієнтів їх дії 

(люди, тварини, рослини). Такий системний підхід до об’єкту картографічного 

моделювання дає можливість визначити коло питань, які безпосередньо 

стосуються радіоекологічної ситуації. Радіоекологічне картографування є 

одним із напрямів проблемно-орієнтованого картографування, що реалізується 

як відгалуження  еколого-географічного картографування.  В його основі 

лежить метод системного картографічного моделювання, який дає змогу 

узагальнювати результати різноманітних радіоекологічних досліджень у межах 

середньострокового моніторингу за умов  географічної визначеності та 

географічної прив’язки як до регіонів поставарійного радіаційного забруднення, 

так і підвищеного радіаційного фону. 

  

2.  Методичні основи картографічних досліджень радіоекологічної 

ситуації, що склалася внаслідок Чорнобильської катастрофи 

    

 Використання системного підходу і структурно-графічного моделювання 

надали змогу упорядкувати уявлення про об’єкт картографування і розкрити 



підходи до картографічного відображення певних його складових. Структурно-

графічні моделі об’єктів дослідження виступають важливими засобами 

систематизації уявлень про об’єкт, створюють цілісний його образ. Для 

визначення основних параметрів радіоекологічної ситуації та процесів її  

часового розвитку від аварії на ЧАЕС нами проаналізовано основні результати 

радіоекологічних досліджень, виконаних різними установами та  окремими 

колективами дослідників. За розробленими науково-методичними підходами 

нами побудовано три структурно-графічні моделі об’єктів радіоекологічного 

моніторингу.  

 Головною метою радіоекологічних досліджень на етапі оперативного 

моніторингу було вивчення поширення радіонуклідів по території, їх складу, 

отриманих населенням доз опромінення тощо. В результаті структурно-

графічного моделювання отримано упорядковану картину причинно-

наслідкових зв’язків усього ходу подій, пов’язаних з аварією на ЧАЕС. 

Катастрофу на ЧАЕС можна охарактеризувати як найбільшу екологічну 

катастрофу техногенного походження, великої територіальної масштабності, 

обсягів радіаційного забруднення. На відміну від регіонів, де екологічні ситуації 

катастрофічного рівня формувалися протягом тривалого часу (відповідно до 

формування того чи іншого промислового центру, району інтенсивного 

сільського господарства тощо), зона радіаційного забруднення після аварії на 

ЧАЕС має раптове аварійне походження, а тому й потребує виділення етапу 

оперативного радіоекологічного моніторингу. 

Аналіз характерних рис екологічної ситуації, що склалася внаслідок 

радіаційного забруднення, становить основу для визначення параметрів об’єкту 

середньострокового картографічного моніторингу. Якщо за минулі після 

катастрофи роки екологічна ситуація змінювалася за рахунок природного 

розпаду радіонуклідів із коротким періодом напіврозпаду і, меншою мірою, 

внаслідок  їх міграційних процесів, то на сьогодні і на прогнозований період до 

2086 р. серйозну небезпеку становитиме цезій-137 та стронцій-90.  



Для виходу України із складної еколого-географічної ситуації необхідне 

дотримання екологічної безпеки життєдіяльності людей та суспільства. 

Оскільки екологічні проблеми мають територіальний характер, то їх вирішення 

потребує глибоких знань регіональних особливостей природи і господарства, 

стану природних  і суспільних територіальних систем. Таким чином, екологічна 

небезпека - це комплексна географічна, економічна, політична, технічна, яка 

поглиблюється складною еколого-економічною ситуацією в Україні. 

Поліпшення стану навколишнього середовища в державі полягає у здійсненні 

системи заходів, а саме: мінімізації антропогенного впливу,  поетапного  

призупинення дії негативних наслідків, цілеспрямованого проведення 

природоохоронних заходів тощо. Ці та інші заходи мають чіткий географічний 

аспект і потребують проведення класифікації регіонів країни за рівнями 

техногенних навантажень на природне середовище, здійснення комплексної 

еколого-економічної оцінки (районування) території з виділенням забруднених 

територій, де мають здійснюватися природоохоронні заходи. Необхідним є 

виконання землевпорядкування території з урахуванням екоситуації,  зокрема 

вилучення з обробітку радіаційно забруднених територій. В процесі цих робіт 

необхідно створення і використання відповідних тематичних карт. 

Проведенню довгострокового радіоекологічного моніторингу сприяло б 

створення автоматизованої системи оцінки радіоекологічної ситуації з наданням 

можливості  планування дій у надзвичайних ситуаціях на основі оцінок і 

сценаріїв розвитку подій.  

На кожному з етапів радіоекологічного моніторингу слід здійснювати 

спостереження стану елементів природи  певних підсистем. Техногенно-

екологічний моніторинг дасть змогу контролювати серед інших техногенних 

об’єктів стан не лише об’єкту “Укриття” та блоків ЧАЕС, які зупинено, а й 

інших атомних станцій з метою попередження надзвичайних ситуацій та 

екологічно небезпечних катастроф. Еколого-економічний моніторинг передбачає 

контроль за виконанням заходів щодо впровадження екологічно безпечної 

техніки і технологій як в процесі реконструкції підприємств із фізично і 



морально застарілою технікою, так і при будівництві нових споруд. 

Демографічний моніторинг, який систематично здійснюється шляхом переписів 

населення та контролю його стану у період між переписами, розрахований саме 

на довгий строк. Його дані складають загальний фон для вивчення впливу 

радіоекологічної ситуації на тенденції і зміни в підсистемі “населення”. 

Застосування медико-статистичного моніторингу, який також здійснюється 

систематично, забезпечує можливість визначитися з впливом радіоекологічних 

чинників на здоров’я населення. Нозологічний моніторинг дасть змогу 

визначити ареали поширення радіаційно залежних хвороб, а генетичний 

моніторинг - можливі випадки мутацій в людських популяціях, оцінити і 

прогнозувати здоров’я майбутніх поколінь. 

  

3. Теоретико-методичні основи картографічного забезпечення 

радіоекологічного моніторингу та практична апробація тематики карт 

радіоекологічного атласу Поліського району 

 

Напрям проблемно-орієнтованого  радіоекологічного картографування 

розвивається на сучасному етапі в такій послідовності - від карт забрудненості 

середовища та його впливу на людину до створення оцінювальних і прогнозних 

карт регуляції відновлювальних можливостей природних комплексів. 

Формування такого проблемно-орієнтованого напряму еколого-географічного 

картографування, як радіоекологічне, сприяє розвитку екологічного 

картографування взагалі, висвітлюючи сутність радіоекологічної ситуації, умов 

її утворення, змін і наслідків, заходів, спрямованих на усунення негативних 

наслідків тощо. Опрацювання багатоаспектних літературних джерел дало нам 

змогу побудувати структурно-графічні моделі різних етапів радіоекологічного 

моніторингу  з метою переходу від загального уявлення про причинно-

наслідкові зв’язки об’єктів, що визначають радіоекологічну ситуацію як 

систему, до тематики карт, які окреслюють цю ситуацію у певні відрізки часу 

(табл.1). 



У проблемно-орієнтованому картографуванні роль наукової концепції 

атласу значно зростає. Концепцію атласу Поліського району визначає 

структурно-графічна модель об’єкта середньострокового радіоекологічного 

моніторингу та відповідна тематика системи карт. Ці дві різні за формою 

реалізації моделі (структурно-графічна та структурно-вербальна, описова) 

становлять теоретичну основу розробки радіоекологічного атласу будь-якої 

території, в тому числі і атласу Поліського району. Теоретична основа 

використовується у практично-експериментальних розробках для того, щоб 

зібрати якнайповнішу інформацію для системно упорядкованого її 

картографічного втілення. Теоретично визначена тематика карт складає основу 

для практичного опрацювання тематичного змісту конкретного твору і 

відповідно обґрунтування вміщення (чи відсутності) в атласі кожної певної 

карти. Розробляючи концепцію атласу, опрацьовуючи його структуру згідно з 

дослідженнями, власними й інших авторів, зміст карт - із загальною 

класифікацією проблемно-орієнтованої системи карт, ми мали змогу системно 

впорядковувати наявну інформацію та визначати канали її поповнення. 

Створення спеціального еколого-географічного (радіоекологічного) атласу 

Поліського адміністративного району Київської області мало на меті не лише 

виконання конкретної практичної роботи, а й розробку типових форм 

картографічної апробації інформаційної бази щодо радіоекологічної ситуації 

всієї зони впливу аварії на ЧАЕС. Поліський район ми розглядали як базовий 

науково-дослідний полігон найнижчого адміністративно-територіального рангу.  

З цих позицій визначено підходи до створення типової системи 

середньострокового моніторингу карт, необхідної як засіб дослідження 

радіоекологічної ситуації, що склалася внаслідок аварії на ЧАЕС, проведення 

територіального аналізу стану здоров’я населення зони впливу аварії. 

Створення методичної бази для розробки карт було одним із першочергових 

завдань експериментальної обробки первинної інформації у наших 

дослідженнях. 



Розробка методики та експериментальної її апробації щодо створення 

системи дослідницьких (головним чином, розрахункових) карт забезпечує 

користувачеві можливість спочатку переходу від знання (відображення на 

картах) сучасної та прогнозної ситуації до системи заходів, спрямованих на 

поліпшення ситуації, далі - вибір конкретних рішень щодо соціально- та 

економіко-екологічних проблем у районі, на завершення для обґрунтування 

реалізації заходів у визначених на картах місцях. Ця етапність картографування 

та поєднання з практичною діяльністю є характерною саме для 

середньострокового радіоекологічного моніторингу. Радіоекологічний атлас 

Поліського району призначено для інформаційного забезпечення  вирішення 

проблем оздоровлення довкілля, забезпечення умов, сприятливих для 

життєдіяльності людей та господарської реабілітації району. Він вміщує 26 карт, 

що узагальнили наявну інформацію (табл. 2). 

  Таблиця 1. 

Тематика карт довгострокового радіоекологічного моніторингу       

№ Назва розділу, тематика карт 

I Карти контролю об’єктів і зон техногенного впливу 
 1.1. Техногенні об’єкти радіоекологічного контролю в Україні 

1.2. Радіоекологічна ситуація в “зоні відчуження” ЧАЕС 

II Карти природних і техногенних передумов надзвичайних ситуацій, 
що можуть вплинути на стан радіаційно небезпечних об’єктів 

 2.1. Ймовірність надзвичайних ситуацій природного характеру 
2.2. Ймовірність надзвичайних ситуацій техногенного характеру 
2.3. Ймовірність впливу аварій на АЕС та інших техногенних об’єктах 

III Карти контролю радіаційного фону та радіаційного забруднення 
довгоіснуючими радіонуклідами: 



 3.1. Приземний шар повітря 
3.2. Надра 
3.3. Землі, ґрунти 
3.4. Поверхневі і підземні води 
3.5. Залишкові кількості  радіонуклідів у рослинних і тваринних 
природних та сільськогосподарських продуктах (харчових та іншого 
вжитку) 

IV Карти демографічного контролю природного руху населення, 
демографічних процесів 

V Карти генетичного моніторингу 
 5.1. Безплідні шлюби 

5.2. Смертність новонароджених 
5.3. Народження дітей з генетичними вадами та патологією розвитку 
5.4. Захворюваність дітей спадковими хворобами 
5.5. Ймовірнісна оцінка впливу радіаційного чинника на довгострокові 
мутації в потомстві населення, постраждалого від аварії на ЧАЕС 
5.6. Популяційна геотипологія геномів населення 

VI Карти нозологічного моніторингу 
 6.1. Захворюваність населення еколого-залежними хворобами, зокрема 

залежними від дії довгоіснуючих радіонуклідів 

VII Карти контролю реалізації заходів 
 7.1. Мережа пунктів радіаційного контролю 

7.2. Контроль реалізації заходів з радіаційної безпеки техногенних 
об’єктів 
7.3. Контроль реалізації заходів оздоровлення довкілля та господарської 
реабілітації радіаційно забруднених територій 
7.4. Контроль реалізації заходів оздоровлення людей (профілактичного та 
лікувального зниження дії радіаційного чинника на відтворювальні 
функції населення) 

VIII Карти рекомендацій 
 8.1. Використання джерел іонізаційного випромінювання в сферах 

господарства 
8.2. Рекомендації поводження з радіоактивними відходами та 
відпрацьованим ядерним паливом 

 
    



 Під час експериментально-практичних розробок карт радіоекологічної 

проблематики  розглянуто два види підсистем моніторингу, які базуються на 

сучасних комп’ютерних технологіях і для яких нами визначено типи карт та 

методику втілення певної інформації, яку вміщують розрізнені інформаційні 

підсистеми. Сутність геоінформаційної системи полягає в тому, що вона є 

розгалуженою інформаційною моделлю певної реальної (матеріальної) чи 

ідеальної системи-оригіналу: об’єктів, явищ і процесів, які мають географічні 

координати, що забезпечують часово-просторову визначеність цієї первинної 

системи.  Ми вважаємо, що під час створення будь-якої ГІС потрібно, по-перше, 

використовувати структурно-графічні моделі об’єктів (систем-оригіналів), що 

окреслюють об’єктні параметри системи, інформація про яку має закладатися 

тематична структуру ГІС. На наш погляд, такий підхід може скласти основу для 

побудови ГІС, призначених для кожного з етапів радіоекологічного моніторингу. 

 

Таблиця 2. 

Структура  радіоекологічного атласу Поліського району Київської області       

№ Назва розділу, тематика карт 

I Природно-екологічна ситуація. Природно-ресурсний потенціал 
 1. Гідрогеологічні умови 

2. Оцінка захищеності підземних вод від забруднень, які надходять із 
земної поверхні 
3. Морфологія рельєфу 
4. Ґрунти 

II Еколого-демографічна ситуація 
 5.Склад населення за статтю та віком 

6. Природний та механічний приріст населення 
7. Зайнятість населення в господарських сферах 
8. Працездатне населення 

III Господарське використання території 



 9. Експлікація земель, вилучених із сільськогосподарського та 
лісогосподарського користування (зона відчуження) 
10. Зміни структури посівних площ 
11. Динаміка врожайності основних сільськогосподарських культур 
12. Виробництво окремих видів сільськогосподарської продукції 
13. Ефективність сільського виробництва 
14. Сільськогосподарські підприємства та їх техніко-економічні показники 

IV Дані радіоекологічного моніторингу для вивчення впливу 
радіаційного фактора на здоров’я населення 

 15. Злоякісні новоутворення, виявлені у населення за період 1980-1995 рр. 
16. Поля щільності випадків захворювання населення злоякісними 
новоутвореннями, виявленими за 1980-1986 рр. 
17. Поля щільності випадків захворювання населення злоякісними 
новоутвореннями, виявленими за 1987-1991 рр. 

V Дані радіоекологічного моніторингу наслідків впливу аварії на ЧАЕС 
на навколишнє середовище 

 18. Динаміка гамма-фону на поверхні землі (за даними радіоекологічного 
моніторингу 1986-1991 рр.) 
19. Динаміка гамма-фону на висоті 1м над поверхнею землі (за даними 
радіоекологічного моніторингу 1986-1991 рр.) 
20. Динаміка забруднення навколишнього середовища цезієм-137 (за 
даними радіоекологічного моніторингу 1986-1991 рр.) 
21. Динаміка забруднення навколишнього середовища стронцієм-90 (за 
даними радіоекологічного моніторингу 1986-1991 рр.) 
22. Динаміка забруднення навколишнього середовища радіонуклідами  
134Cs,  106Ru,    144Ce, 239Pu 
23. Забруднення радіонуклідами сільськогосподарської продукції 
24. Радіаційне забруднення лісів цезієм-137 
25. Забруднення деревини цезієм-137 (за даними радіоекологічного 
моніторингу 1993-1995 рр.) 

VI Заходи щодо охорони здоров’я людей та попередження  міграції 
радіонуклідів у навколишньому середовищі 

 26. Державні заходи щодо запровадження радіоекологічного статусу 
населених пунктів, підприємств сільського та лісового господарств 

 
 

ВИСНОВКИ 



 

1. Викладено результати дослідження і аналізу системи “населення - 

навколишнє середовище”, як системи-оригіналу в еколого-географічних 

дослідженнях, обґрунтовано доцільність використання системного підходу, 

методів картографічного моделювання у створенні та використанні карт, 

розкрито сутність радіоекологічної проблематики в картографічних 

дослідженнях екологічних проблем. 

2. Висвітлено методичні підходи до картографічних досліджень 

радіоекологічної ситуації, проведено аналіз характерних рис забруднення 

компонентів природи в зоні дії Чорнобильської катастрофи, визначено три 

етапи радіоекологічного моніторингу в цій зоні, виконано структурно-графічне 

моделювання об’єкту оперативного картографічного моніторингу, проведено 

аналіз наслідків катастрофи на ЧАЕС та виконано структурно-графічне 

моделювання об’єкту середньострокового картографічного радіоекологічного 

моніторингу, визначено його часові межі (10-100 років після аварії), розроблено 

пропозиції щодо картографічного забезпечення довгострокового 

радіоекологічного моніторингу протягом подальших століть. 

3. Проведено аналіз витоків та досвіду радіоекологічного картографування; 

розроблено тематику карт, що забезпечує три етапи радіоекологічного 

моніторингу. В ньому здійснено радіоекологічне картографування зони впливу 

аварії на ЧАЕС, яке є експериментально-практичним етапом дослідження. 

Об’єкт картографічного моделювання радіоекологічної ситуації - Поліський 

район. Розроблено наукову концепцію радіоекологічного атласу Поліського 

району Київської області; підготовлено інформаційну базу та опрацьовано 

підходи до її використання в атласі;  подано результати апробації 

радіоекологічної тематики карт в атласі Поліського району; розглянуто підходи 

до радіоекологічного ГІС-картографування. 
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