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АНОТАЦІЯ 

 

     Тема: Гідрографічна інфраструктура і безпека навігації в північній і 

західній частинах Азовського моря. 

     Навігаційні небезпеки і стан навігаційно-гідрографічного забезпечення 

мореплавства в північній і західній частинах Азовського моря.  

     Виконав: студент  Проскурін Олександр Володимирович.       

     Актуальність теми: безпека мореплавства в Азовському морі. 

     Метою: дослідження та виявлення впливу гідрометеорологічних і 

гідрологічних процесів  які обмежують навігацію.  

     Завданням ведення науково-дослідних, геологорозвідувальних та інших 

робіт в північній та західній частині Азовського моря, а також здійснення 

заходів з охорони людських життів на морях та збереженню навколишнього 

середовища. 

     Рекомендації щодо використання результатів роботи: результати 

роботи можуть бути використані в перспективних планах розвитку 

транспортних потоків  в регіоні, а також для коректури лоції і посібників для 

плавання в регіоні,виданих раніше.  

     Структура і обсяг роботи: кількість сторінок – 62, рисунків – 21,  

таблиць – 2, літературних джерел – 9. 

     КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПІВНІЧНІ ТА ЗАХІДНІ ЧАСТИНИ АЗОВСЬКОГО 

МОРЯ, МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПОРТ, БЕРДЯНСЬКИЙ ПОРТ, ГЕНІЧЕСЬКИЙ 

ПОРТ, БЕЗПЕКА ПЛАВАННЯ, ГІДРОГРАФІЧНІ УМОВИ, НАВІГАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПІДХІДНІ КАНАЛИ, МЕТЕОРОЛОГІЧНІ І 

ГІДРОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

     Topic: Hydrographic infrastructure and navigation safety in the northern and 

western parts of the Azov Sea. 

     Navigation dangers and the state of navigational and hydrographic navigation 

services in the northern and western parts of the Azov Sea. 

     Completed: st. Proskurin Oleksandr. 

     Actuality: safety of navigation in the Sea of Azov. 

     The aim of the study: research and identification of the influence of 

hydrometeorological and hydrological processes that restrict navigation. 

     Recommendations for the use of results: the results of the work can be used 

in future plans for the development of transport flows in the region, as well as for 

proofreading and manuals for swimming in the region issued earlier. 

     The structure and scope of work: the number of pages – 62, figures – 21, 

tables – 2, references – 9.  

     KEY WORDS: NORTH AND WESTERN PART OF THE AZOV SEA, 

MARIUPOLSKIY PORT,  BERDYANSKY PORT, GENICHESK PORT, 

SAFETY OF FISHING, HYDROGRAPHIC CONDITIONS, NAVIGATION 

SUPPLY, DEPTH CHANNELS, METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL 

PROCESSES. 

 

 

 


