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РЕФЕРАТ

    Пояснювальна записка випускної кваліфікаційної роботи на тему
«Дослідження негативного впливу електромагнітного випромінювання на
біологічні системи» викладена на 104 сторінках друкованого тексту, містить
34 рисунки, сім таблиць; список використаних джерел у кількості 93 найменувань на 
одинадцяти сторінках.
    Мета роботи полягає в оцінюванні впливу електромагнітного забруднення на біоту із 
подальшим прогнозуванням змін станів екосистем для використання в екологічному 
моніторингові.
    Об’єкт дослідження – електромагнітне забруднення природно- заповідних та 
рекреаційних територій.
    Предмет дослідження – взаємодія електромагнітних та біологічних систем.
Методи
дослідження.
    Для оцінки достовірності результатів експериментів використовувалися математико-
статистичні методи, фізичні методи включають приладові засоби досліджень. Серед 
біологічних і екологічних методів використовувалися біотестування, біоіндикація,
екосистемні описи та моніторингові дослідження. Просторове переміщення
організмів вивчалося на основі аналізу кадрів відеоматеріалу, отриманих
шляхом розкадровки за допомогою Windows Movie Maker та аналізу
серійних фотографій.
    Уперше науково апробовано та удосконалено систему оцінки стану об’єктів довкілля під 
впливом електромагнітного забруднення, базуючись на зміні активності Daphnia magna 
Straus та Drosophila melanogaster L., що дозволяє прогнозувати реакцію живих організмів 
залежно від рівня впливу та тривалості дії чинника екологічної небезпеки.
Уперше виявлено та науково обґрунтовано екосистемні зміни рекреаційних та
заповідних територій, зумовлені електромагнітним випромінюванням на біоту, та 
удосконалено уніфіковану класифікацію екосистем на прикладі заповідних та 
рекреаційних територій міста Кременчука та Кременчуцького району, що надає
можливість використовувати їх при проведенні моніторингу станів екологічної безпеки.
   Запропоновані уніфіковані класифікації екосистемного різноманіття заповідних та 
рекреаційних територій міста Кременчука та Кременчуцького району дає можливість 
проводити експрес-оцінювання змін біологічного різноманіття об’єктів. Одержаний 
фотоматеріал екосистем досліджуваних об’єктів може бути використаний під час 
оцінювання та прогнозування змін біологічних систем міста Кременчука та 
Кременчуцького району.

Ключові слова:
МОДЕЛЬНІ ОРГАНІЗМИ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ, УНІФІКОВАНА 
КЛАСИФІКАЦІЯ, ЕКОСИСТЕМНЕ РІЗНОМАНІТТЯ.



ABSTRACT

    Explanatory note of the final qualification work on the topic "Investigation
of the negative influence of electromagnetic radiation on biological systems" is set
out on 104 pages of printed text, contains 34 drawings, seven tables; list of used
sources in the amount of 93 titles in eleven pages.
   The purpose of the work is to assess the impact of electromagnetic pollution
on biota with the further prediction of changes in ecosystem states for use in
environmental monitoring.
   The object of research is the electromagnetic pollution of nature reserves and
recreational areas.
   Subject of research - interaction of electromagnetic and biological systems.
Research methods. To assess the reliability of the results of experiments
used mathematical and statistical methods, physical methods include instrumental
means of research. Among biological and environmental methods, biotesting,
bioindication, ecosystem descriptions and monitoring studies were used. Spatial
movement of organisms was studied based on the analysis of video footage
obtained through storyboarding with Windows Movie Maker and analysis of serial
photographs.
    For the first time, the system of assessing the status of environmental objects
under the influence of electromagnetic pollution has been scientifically tested and
improved, based on changes in the activity of Daphnia magna Straus and
Drosophila melanogaster L., which allows predicting the reaction of living
organisms depending on the level of influence and duration of the environmental
hazard factor.
    The ecosystem changes of recreational and protected areas caused by
electromagnetic radiation on biota were first discovered and scientifically
substantiated and the unified classification of ecosystems was improved on the
example of protected and recreational territories of the city of Kremenchug and
Kremenchug district, which makes it possible to use them during monitoring of
ecological safety conditions.
   The proposed unified classification of ecosystem diversity of protected and
recreational territories of the city of Kremenchug and Kremenchug district gives an
opportunity to conduct express evaluation of changes in the biological diversity of
objects. The received photographic material of ecosystems of the investigated
objects can be used during the estimation and forecasting of changes of biological
systems of Kremenchuk and Kremenchug district.

Key words: ELECTROMAGNETIC RADIATION, MODEL ORGANISMS, ECOSYSTEM 
DIVERSITY, UNIFIED CLASSIFICATION.


