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АНОТАЦІЯ  

 

Тема: Навігаційно – гідрографічне і океанологічне забезпечення 
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Актуальність теми: забезпечення безпеки мореплавства в зоні 

відповідальності Маріупольської дільниці Держгідрографії. 

Ціль роботи: оцінка гідрометеорологічних і океанологічних 

особливостей Маріупольського порту і портового району, які обмежують 

навігацію.  

Завданням дослідження є оцінка змін гідрометеорологічних і 

гідрологічних умов, які обмежують навігацію для коректури лоції і 

посібників для плавання в досліджуваному регіоні. 

Предмет дослідження: безпека мореплавства в Азовському морі. 

Об′єкт  дослідження: Азовське море.  

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення: 

Означені  гідрометеорологічні і гідрологічні фактори, які суттєво впливають 

на безпеку мореплавства. Виконані розрахунки замулювання підхідного 

каналу Вугільної гавані вітроенергетичним методом і порівняні з даними 

гідрографічних зйомок  зйомок. Оцінені тенденції змін гідрометеорологічних 

і гідрологічних умов в сучасний період.  Розглянуто використання новітніх 

технологій  навігаційно-гідрографічного забезпечення в зоні відповідальності 

Маріупольської дільниці Держгідрографії. 

Рекомендації щодо використання результатів роботи: результати 

роботи можуть бути використані в перспективних планах розвитку 

транспортних потоків  в регіоні (з урахуванням безпеки мореплавства) а 

також для коректури лоції і навігаційних посібників.  

Структура і обсяг роботи: кількість сторінок – 61, рисунків – 9, 

таблиць - 20, літературних джерел – 21, Додатки – 1. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АЗОВСЬКЕ МОРЕ, ПІДХІДНИЙ КАНАЛ, ПОРТ 

МАРІУПОЛЬ, БЕЗПЕКА ПЛАВАННЯ, ГІДРОГРАФІЧНІ УМОВИ, 

НАВІГАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ГІДРОГРАФІЧНА ЗЙОМКА,  

ОКЕАНОЛОГІЧНІ УМОВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

Topic: Navigation, Hydrographic and Octanological Safety of Seafaring in 

the Area of Responsibility of the Mariupol Division of the “Derzhgidrographiia” 

State. Part 1. 

Completed: st.  Antiushyn Maksym. 

Actuality: Maintenance navigation safety in the Area of Responsibilitynof 

the Mariupol Division of the “Derzhgidrographiia” State. 

The aim of the study: Identify the hydrometeorological and hydrologic 

processes in the Mariupol’s port area that limited navigation in the region. 

The task of the study: Estimate the changes of a hydrometeorological and 

hydrological condition that limited navigation in the region for proofs of the sailing 

directions. 

The theme of the study: the Sea of Azov.   

The subject of the study: Safety of Seafaring in the Sea of Azov.     

The results, it’s novelty, theoretical and practical importance:  

 Defined hydrometeorological and hydrologic processes that have great 

influence on the navigation safety in the Mariupol’s port area. Estimated the value 

of silting of the Approach Chanel of Vuhil’na Harbour by wind energetic method 

and results compares with hydrographic survey data. Estimated characters of a 

changes hydrometeorological and hydrological condition in a nowday. Examined 

use of a new tchnologies for navigational maintenance in the Area of 

Responsibility of the Mariupol Division of the “Derzhgidrographiia” State. 

Recommendations for the use of results: The results can be used in the 

future plans of traffic flows in the region and olsou for proofs of the sailing 

directions.  

The structure and scope of work: the number of pages – 61, figures – 9, 

Tables - 20, references – 21, supplements - 1.  

KEY WORDS: SEA OF AZOV, MARIUPOL PORT, APPROACH 

CHANEL, SAFETY OF SEAFARING, HYDROGRAPHIC CONDITIONS, 

NAVIGATIONAL PROVIDING, METEOROLOGICAL AND HYDROLOGIC 

PROCESSES, HYDROGRAPHIC SURVEY 

 

 
 


