
АНОТАЦІЇ 

Боков  В.О.  Просторова  модель  зональних  ландшафтів  Крима  //  Вчені 
записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 310. 

Побудовано  ідеалізовану  схему  просторової  стратифікації  зональних 
ландшафтів у поле впливу Кримских гір і півострова. 

Ключові  слова:  зональність,  зональні    ландшафти,  теплозабезпеченість, 
зволоження. 

Вахрушев  Б.О.  Принципи  класифікації  поверхневих  і  підземних  форм 
карстового рельєфу // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 
4. – С. 1120. 

Розглядаються принципи класифікації повеерхневих і підземних карстових 
форм  рельєфу.  Наведено  пропонована  автором  класифікация  карстових  форм 
рельєфу. 

Ключеві слова: карст, класифікація, поверхневі форми, підземні форми. 

Позаченюк  К.А.  Кризи  и  перспективи  розвитку  класичного 
ландшафтознавства  // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 
4. – С. 2134. 

У  статті  розглянуті  внутрішні  і  зовнішні  шляхи  розвитку  географії, 
накресленні напрямки виходу класичного ландшафтознавства із кризової ситуації. 

Ключеві  слова:  ландшафтознавство,  фізична  географія,  підходи: 
екологічний, системний, синергетичний, інформаційний. 

Карпенко  С.О.  Інформаційногеографічне  забезпечення  планування 
екологічної  складової  регіонального  розвитку  //  Вчені  записки  ТНУ.  Серія: 
Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 3546. 

У статті розглянутий інтегральний підхід до виділення екологічної складової 
соціальноекономічного  розвитку,  яка  включає  слідуючі  блоки  –  природно 
ресурсний, середоутворюючий,  виробничоекономічний, організаційноправовий та 
соціальнопсихологічний.  Обгрунтована  структура  комплексної  екологічної 
програми розвитку Криму на період до 2025 року. 

Ключьові слова: екологія, регіональний розвиток, екологічна програма. 

Бобра Т.В. Просторовий аналіз  стійкості ландшафтних систем Криму  з 
використанням  для  цілей  територіального  планування  і  керування  //  Вчені 
записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 4754. 

Здійснено  просторовий  аналіз,  оцінку  і  картографування  стійкості 
(потенціалу  самоочищення)  ландшафтних  систем  на  основі  застосування  ГIС 
технологiй. 

Ключові  слова:  просторовий  аналіз,  ландшафтна  система,  самоочищення, 
територіальне планування, геоiнформацiйнi технології.
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Шищенко  П.Г.,  Олійник  Я.Б.,  Дмит рук  О.Ю.,  Муніч  Н.В.  Стандарти 
географічної  освіти  в  Україні:  глобальний  та  регіональний  виміри  //  Вчені 
записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 5564. 

Аналізуються    основні  положення  концепції  стандарту  вищої  географічної 
освіти України. 

Ключеві слова:  стандарт, географічна освіта, бакалавр, магістр, Україна. 

Багрова  Л.О.,  Бобра  Т.В.  Міжнародні  проєкти  в  учбовому  процесі  з 
підготовки студентівгеоекологів  // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – 
Т. 17(56).  № 4. – С. 6570. 

У  статті  аналізується  досвід  роботи  кафедри  геоекології  Таврійського 
університету  по  міжнародним  проєктам.  Підкреслюється  їх  значення  щодо 
удосконалення учбового процесу. 

Ключеві  слова:  Болонський  процес,  міжнародний проєкт,  сталий  розвиток, 
освіта. 

Тiмченко  З.В.  Середнi  багаторiчнi  витрати  води  рiчки  Салгiр  та  його 
притокiв  Зуя,  БiюкКарасу,  КучукКарасу  //  Вчені  записки  ТНУ.  Серія: 
Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 7176. 

Запрапоновано  аналiтичнi  з´язки  для  розрахунку  середнiх  багаторiчних 
витрат  води    рiки  Салгiр  та  його  притокiв  Зуя,  БiюкКарасу,  КучукКарасу  за 
допомогою  матерiалiв  рiчоканалогiв,  коли  недостатньо  спостережень.  Знайдено 
точніше значення норм рiчного стоку, коефiцiєнтiв варiацiї та асiметрiї. 

Ключові  слова:  гiдропост,  середнi  рiчни  витрати  води,  середнi  багаторiчнi 
витрати  води,  рiкааналог,  норма  рiчного  стоку,  коефiцiєнт  варiацiї,  коефiцiєнт 
асiметрiчностi. 

Оліферов Ю.М.  Закономірності формування  селевих  потоків  у Криму  і 
Карпатах // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С 77 
84. 

У  статті  представлені  закономірності  формування  селевих  потоків  у 
гірських  районах  Криму  і  Карпат.  У  доповіді  приводиться  комбінований  метод 
вивчення  гранулометричного  складу  відкладень  селевих  потоків.  У  статті 
приводиться  трикутна  діаграма  складу  селевих  відкладень  і  графік  руху  великих 
брил у селевих потоках. 

Ключові  слова:  закономірності  формування,  селеві  потоки, 
гранулометричний склад, Крим, Карпати. 

Скребець Г.М., АгарковаЛях І.В. Парагенетичні ландшафтні комплекси 
абразійнобухтових  інгресійних  берегів  чорноморського  узбережжя  Криму  // 
Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 8596.
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У  статті  описаний  один  з  типів  парагенетичних  ландшафтних  комплексів 
берегової зони. Визначено основні фактори ландшафтної організації й особливості 
функціонування комплексів, дана їхня ландшафтна характеристика. 

Ключові  слова:  парагенетичні  ландшафтні  комплекси,  абразійнобухтовий 
інгресійний беріг, речовинний обмін. 

Єна В.Г., Кузнєцов О.Г., Лисенко М.І. Геологічні пам'ятники Криму, їхня 
класифікація  і проблеми охорони // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – 
Т. 17(56).  № 4. – С 97104. 

У  статті  розглядається  класифікація  геологічних  пам'ятників  Криму  і  їхнє 
рекреаційне використання. пропонується новий список геологічних пам'ятників для 
цілей охорони. 

Ключові  слова:  геологічний  пам'ятник,  пам'ятник  природи,  класифікація, 
кадастр,  охоронюваний  природний  об'єкт,  стратотип,  природоохоронний  режим, 
рекреаційне використання, охорона природи. 

Бєляєва  О.І.  Проблема  нафтового  забруднення  зливових  стоків  у 
морській  береговій  зоні  Севастопольської  бухти  (огляд)  //  Вчені  записки ТНУ. 
Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 105112. 

В  статті  представлений  огляд  проблеми  нафтового  забруднення  поверхні 
земель,  стоків  зливових  і поталих вод  у морській  береговій  зоні Севастопольської 
бухти. Ця проблема зберігає актуальність через відсутність у місті централізованої 
системи очищення зливових і талих вод. 

Ключові слова: нафтові вуглеводні, зливовий стік, морська берегова зона. 

Вахрушев  Б.О.,  Амєлічев  Г.М.,  Вахрушев  І.  Б.  Екологічний  стан  і 
перспективи  використання  пам`ятника  природи  Кримського 
Південноузбережжя „Червоний камінь”  // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 
2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 113122. 

Стаття  відкриває  низку  праць  про  пам`ячники  природи  Кримського 
півострову.  Наводиться  опис  природи,  екологічного  стану  заповідного  об`єкту 
Південного  узбережжя  „Червоний  камінь”.  Дається  науково  обгрунтування  його 
меж. 

Ключові слова: заповідний об`єкт,  зсунутий масив, межа, екологія. 

Туарега  О.М.  Інженерногеологічні  обстановки  району  о.  Тузла  і 
екологічні наслідки будівництва дамби в керченській протоці  // Вчені  записки 
ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 123128. 

В  результаті  зміни  гідрологічного  літодинамічного  режимів  в  Керченської 
протоці  від  будівництва  дамби  острів  Тузла  буде  підданий  інтенсивній  абразії. 
Цьому явищу сприяє геологічна будова (поклад пісків)   і місце положення острова 
(посеред  Керченської              протоки).  Закріпити  його  в  мулі  неможливо.  Єдиний 
природний  фактор  підйом  дна  району,  може  продовжити  його  існування.



502 
__________________________________________________________________ 

Деструкція  острову  відбувається  великими  темпами  і  на  його  повну  абразію 
відводиться біля 10 років. 

Ключові  слова:  гідрологія,  літодинаміка,  дамба,  Керченська  протока, 
потоки, міграція, водообмін. 

Драган Н.О. Проявлення деградаційних процесів в грунтовому покриві 
Криму // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).   № 4. – С. 129 
136. 

У  статтi  викладено  аналіз  факторів,  що  зумовлюють  можливість  розвитку 
деградаційних  процесів  в  грунтах  Криму.  Представлена  карта  “Географія 
негативних процесів в грунтовому покриві Криму”. 

Ключеві  слова:  родючість  грунтів,  параметри  властивостей,  деградаційні 
процеси. 

Гаркуша  Л.Я.,  Соцкова  Л.М.  Трансформація  природи  Присіваш`я  під 
впливом зрошення // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. 
– С. 137142. 

Розглянуті  деякі  аспекти  трансформації  природи  Присиваш`я  як  наслідок 
зрошення. 

Ключові  слова:  трасформація,  зрошення,  дигрессія,  ґрунтові  води, 
адвентивні види. 

Сирик В.Ф. Зрошуване зхемлеробство  у Криму та його проблеми // Вчені 
записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 143148. 

Крим  знаходиться  в  зоні  недостатнього  зволоження,  для  якого  характерна 
висока  теплозабезпеченість.  В  пасушливій  зоні  при  зрошенні  зволоження 
збільшуєтся до таких розмірів, які в природних умовах на даній території ніколи не 
зустрічаються. В статті розглядаються сучасні проблеми зрошуваного землеробства 
в Криму. 

Ключові  слова:  зрошення,  ПівнічноКримський  канал,  зрошуване 
землеробство. 

Огородник  І.М.  Наукометричний  аналіз  праць  по  селевих  потоках  у 
Криму і Карпатах // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. 
– С. 149156. 

У  статті  охарактеризовано  наукометричний аналіз  опублікованих  праць  по 
селевим  потокам  у  Криму  і  Карпатах.  Стаття  проілюстрована  хронологічним  та 
циклічним графіками. 

Ключові  слова:  наукометричний  аналіз,  опубліковані  праці,  селеві  потоки, 
хронологічний та циклічний графіки, Крим, Карпати. 

Карпенко  I.Н.  Роль  зелених  насаджень  у  забезпеченнi  екологічної 
рiвноваги // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 157 
162.
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У статтi описано  значення  зелених насаджень у мiстах  та  їх  основнi стадiї 
формування. Також пiдкреслюється роль створення екологiчних каркасiв. 

Ключевi  слова:  зеленi  насадження,  екологiчнi  каркаси,  планування, 
поляризацiя ландшафту. 

Дублянський В.М. Крим і ... Кунгурська льодова печера  // Вчені записки 
ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 163172. 

Розглядається  історія  вивчення  Кунгурської  льодової  печери.  Наведено  її 
загальну характеристику. 

Ключевi  слова: карст, лідяна печера,  Кунгурска печера. 

Черний  С.Г.,    Ергина  Е.И.  Грунтостворюючий  потенціал  ландшафтів 
Кримського полуострова // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56). 
 № 4. – С. 173180. 

В  статті  визначаються  географічні  закономірності  розподілу  величини 
енергетичних  витрат  на  ґрунтоутворення  на  території  Кримського  півострова, 
складена  карта  величини  Q  і  приведений  алгоритм  розрахунку  швидкості 
ґрунтоутворення  схилових  ґрунтів  з  урахуванням  біоенергетичного  підходу  до 
ґрунтоутворюючого  процесу. 

Ключові  слова:  енергетичні  витрати  на  ґрунтоутворення,  швидкість 
ґрунтоутворення. 

Мальгін  А.В.  Соборність  і  регіонализм  в  політичному  житті  сучасної 
України  // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 181 
202. 

Розкривається  сутність  феномена  “багатоликої  соборністі”  України. 
Аналізуються  чинники  здійснення  можливої  реформи  адміністративно 
територіального устрою сучасної України. 

Ключові слова: соборність, регіонализм, Україна. 

Ефимов  С.О.  Зміни  етномовної  самоідентифікації  населення  регіонів 
України: 1989  2001 рр. // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  
№ 4. – С. 181202. 

На  основі  підсумків  переписів  населення  1989  і  2001  рр.  проаналізовані 
регіональні  особливості  етномовної    ідентифікації  населення  України.  Описано 
ефект «сполучених посудин» при зміні мовної самоідентифікації росіян і українців. 

Ключові слова: етнічна ідентифікація, мовна ідентифікація, міграція. 

Карпенко  С.О.  Географічне  забезпечення  програм  регіонального 
розвитку // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 207 
218. 

Розглянуті  структура  та  функції  географічного  забезпечення  програм 
регіонального  розвитку.  Розроблена  схема  функціонального  зонування  території 
Криму на стратегічну перспективу.
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Ключьові  слова:  Програма  регіонального  розвитку,  географічне 
забезпечення, функціональне зонування. 

Ст рачкова Н.В. АР Крим у системі конкурентних відносин України на 
ринку  рекраційних  послуг  країн  Причорномор’я  //  Вчені  записки  ТНУ.  Серія: 
Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 219226. 

У  статті  викладені  результати  аналізу  конкурентних  позицій  АР  Крим  на 
ринку  рекреаційних  послуг  країн  Причорноморря  з  використанням  методів 
геомаркетингового  дослідження.  Виявлений  рейтинг  конкурентоспроможності  АР 
Крим, сильні та слабкі боки рекреаційного рінку. 

Ключові  слова:  геомаркетинг,  територіальний  ринок  рекреаційних  послуг, 
конкурентоспроможність,  фізикогеографічні,  соціоекономгеографічні,  економічні 
параметри, рейтинг конкурентоспроможності території. 

Черноіванова  О.М.  Державна  підтримка  і  значення  інноваційної 
діяльності  для  економічного  розвитку України  та  окремих  ії  регіонів  //  Вчені 
записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 227232. 

У  цій  статті  розглянуті  питання,  які  пов’язані  з  проблемами  державного 
регулювання  та  підтримки  інноваційної  діяльності  для  економічного  розвитку 
України. 

Впроваджена  інноваційна  державна  політика,  яка  потребує  нової 
технологічної,  галузевої  і  структурної  перебудови.  Основні  завдання  держави  на 
даному  етапі  є  прискорена  розробка  мотиваційного  механізму  інноваційної 
діяльності,  тісна  інтеграція  науковотехнічного  комплексу  з  галузями  економіки  і 
соціального  життя,  сферою  утворення,  органами  державного  керування.  У 
визначенні  форм  і  методів  державної  участі  в  інноваційному  процесі  можна 
виділити  наступні  принципи:  подальший  розвиток  виробництва 
високотехнологічної  продукції  як  для  потреб  внутрішнього  ринку,  так  і  для 
збільшення  експортного  потенціалу  України,  забезпечення  нового  циклу 
«дослідження – розробка – впровадження – промисловий випуск» та інше. 

Ключові  слова:  Інноваційна  діяльність,  інноваційні  центри,  бізнес 
інкубатори, інновації. 

Жук  Н.В.  Етнічні  контакти  в  сучасному  Криму  //  Вчені  записки  ТНУ. 
Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 233240. 

В  статті  проаналізована  територіальна  динаміка  міжетнічних  контактів  в 
Криму за період 19892001 р., проведене етноконтактне зонування півострова. 

Ключові слова: етнічна мозаїчність., етноконтактне зонування. 

Кисельов  С.Н.  Кримська  російська  ідентичність  як  этнополитическая 
реальність  //  Вчені  записки ТНУ. Серія: Географія,  2004. – Т. 17(56).   № 4. – С. 
241248.
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У  статті  С.  Н.  Кисельова  вперше  починається  спроба  постановки  питання 
про  існування  такого  этнополитического  феномена  як  кримська  російська 
ідентичність. 

Ключові  слова:  Крим,  ідентичність,  самоідентифікація,  кримська 
ідентичність,  російська  ідентичність,  етнічна  самосвідомість,  кримські  росіяни, 
кримське регіональне співтовариство. 

Кисельова  Н.В.  Этносоциологическая  оцінка  конфликтогенного 
потенціалу Криму // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. 
– С. 249254. 

У  публікації  Кисельової  Н.В.  приводяться  й  аналізуються  результати 
этносоциологического  дослідження,  спрямованого  на  виявлення  оцінки  зміни 
міжнаціональної  ситуації  в  Криму  й  існуючих  пріоритетних  проблемах  у 
середовищі  кримських  татар  і  представників  інших  національностей.  Автор 
приводить  типологизацию  виявлених  проблем  і  аналізує  отримані  результати  з 
погляду  відсутності/наявності  конфликтности  в  сформованих  у  Криму 
міжнаціональних відносинах. 

Ключові  слова:  Міжнаціональна  ситуація  у  Криму  ,  міжнаціональні 
відносини  у  Криму  ,  причини  міжнаціонального  конфлікту  у  Криму  ,  кримські 
татари, меджліс кримських татар. 

Кузнецов М.В.  Традиції  єдності  теорії  і  практики  у  процесі  підготовки 
географа у Таврійськом національнім університеті ім В.І. Вернадського // Вчені 
записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 255260. 

Аналізується  суттєвість  дидактичної  єдності  теоретичного  і  емпіричного  у 
підготоці  географа,  на  прикладі  студентських  дипломних  робіт  характеризуються 
рівні і сфери формування теоретичних і практичних сторін фахівця. 

Ключові слова: емпіричне пізнання, теоретичне пізнання, процес навчання. 

Ровенчак І. І.,  Смолянінов С. П.  Геопросторові  аспекти  етнокультурної 
ситуації у Кримській автономії // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 
17(56).  № 4. – С. 261266. 

Розглядаються  геокультурні  особливості  етнічного  складу  населення 
Автономної  республіки  Крим  (АРК)  за  підсумками  першого  Всеукраїнського 
перепису населення 2001 р. Виділено три основних етноси АРК – росіяни, українці, 
кримчаки (кримські татари). До статті розроблені три оригінальні карти. 

Ключові слова: геокультура, етнос, Крим. 

Швець  О.Б.  Етноконфесійний    простір    Криму  //  Вчені  записки  ТНУ. 
Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 267276. 

В  статті  проведено  аналіз  кількісних  та  якісних  параметрів 
етноконфесійного простору Криму. Виявлено основні процеси, які змінили етнічну, 
конфесійну та мовну ситуації в пострадянському Криму. Виявлені можливі причини 
соціокультурних конфліктів. 

Ключові слова: етнос, конфесія, соціокультурна конфліктність.
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Шевчук  О.Г.  Регіональні  особливості  сучасних  етноконфесійних 
процесів в Криму // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. 
– С. 277282. 

Розглянуті  основні  фактори,  які  формують  процеси  етноконфесійної 
контактності  в  сучасному  Криму.  Виявлені  проблеми  адаптації  та  інтеграції 
депортованих  громадян  в  кримське  суспільство.  Проаналізована  роль 
інформаційного  фактора  в  створенні  „образу  конфліктного  Криму”.  Дана  оцінка 
можливості появи в Криму екстремістських релігійних угруповань ісламістів. 

Ключові  слова:  етнос,  конфесія,  регіональне  суспільство,  соціокультурні 
контакти. 

Шумський  В.М.  Етноландшафтна  адаптація  в  Кримському  регіоні 
(покомпонентний аналіз:  етносрельєф)  // Вчені  записки ТНУ. Серія: Географія, 
2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 283288. 

Розкрити проблеми взаємної адаптації етносів, яки мешкали в Криму в різні 
історичні  епохи,  до  різних  типів  ландшафтів.  Виявлені  особливості  рельєфу 
Кримського регіону, впливаючи на розселення етносів. Розкрит механізм адаптації 
елементів  системи  „етносрельєф”.  Визначені  основні  стани  і  типи  заселення 
Кримського регіону. 

Ключові слова: етнос, регiон, ландшафт, рельєф. 

Абдуллаєва  З.З.  Репатріація  як  соціальногеографічне  явище  //  Вчені 
записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 289298. 

У  статті  розглядається    репатріація  з  позицій  соціальноекономічної 
географії.  Визначено  місце  науки  у  вивченні  даного  явища.  Розроблена  базисна 
модель  територіальної  соціальноекономічної  системи  репатріації  (ТСЕСР),  яка  і 
відображає  сутність  явища,  як  соціальногеографічного.  З`ясовані  властивості  та 
фунції  системи,  за  допомогою  яких  відбувається  вплив  на  суспільний  розвиток; 
виділена  головна мета  діяльності  ТСЕСР  –  оптимізація  суспільнотериторіального 
комплексу  регіона  прибуття.  Розглянуті  фактори,  які  впливають  на  розвиток 
системи  та  визначають  формування  двох  типів  розселення  репатріантів   
компактного та дисперсного. 

Ключові  слова:  міграція,  репатріація,  територіальна  соціальноекономічна 
система репатріації, геосистема. 

Галух  Г.О.,  Сахнова  Н.С.  Просторовочасові  аспекти  демографічної 
ситуації у Криму. // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – 
С. 299306. 

У  статті  викладені  результати  аналізу  демографічної  ситуації  за  даними 
переписів населення 1970, 1979, 1989 та 2001 рр. Дана типологія районів АР Крім 
залежно від особливостей демографічних процесів. 

Ключові слова: демографічна ситуація.
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Жукова  Г.Е.,  Сахнова  Н.С.,  Галух  Г.О.  Географічний  аналіз 
захворюваності туберкульозом в Криму // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 
2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 307314. 

У  статті  аналізується    епідеміологічна  ситуація  по  туберкульозу  в  Криму. 
Епідеміологічні   показники   порівнюються з  середньоукраїнським рівнем, даються 
територіальні  розходження  цих  показників  у  кримському  регіоні,  розглядаються 
структурні  особливості    захворюваності  туберкульозом  за  статтю,  віком. 
Аналізується функціонування системи протитуберкульозних медичних і санаторно 
курортних установ. 

Ключові  слова:  туберкульоз,  епідеміологічна  ситуація,  захворюваність, 
протитуберкульозні установи. 

Кузьміна  О.М.  Роль  міст  –  центрів  локалізації  зовнішньоекономічних 
зв’язків  у  формуванні  господарської  структури  Криму  //  Вчені  записки  ТНУ. 
Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 315324. 

Розглядається  сучасний  стан  міст  –  центрів  локалізації 
зовнішньоекономічних  зв’язків  Автономної  Республіки  Крим  та  зміни,  які 
відбулись під їх впливом у господарської структурі Криму. 

Ключові  слова:  міста  –  центри  локалізації  зовнішньоекономічних  зв’язків, 
господарська структура, Кримський мезорегіон. 

Кузнецов  М.М.  Транспортноекономічні  аспекти  формування  системи 
розселення Криму // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. 
– С. 325336. 

Аналізується  локалізаційна  суттєвість  транспортноекономічного  фактору 
розвитку  регіональної  системи  поселень,  характеризується  процес  формування  і 
сучасний стан локальних систем розселення Крима. 

Ключові  слова:  транспортна  система,  локальна  система  розселення,  зони 
інтенсивності звязку, транспортна вісь. 

Сазонова  Г.В.  Регіональні  особливості  і  проблеми  розвитку  кримських 
міст // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 337344. 

У статті виділені регіональні особливості півострова і проаналізований їхній 
вплив на формування територіальнофункціональної структури міст. 

Ключові  слова:  регіональні  особливості,  функція  міста,  планувальна 
структура, урбанізація 

Сахнова  Н.С.,  Галух  Г.О.  Міграційна    рухомість    населення  Криму: 
динаміка, сучасне становище, проблеми  // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 
2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 345348. 

У  статті  розглядається  значення  міграційних  процесів,  їхня  динаміка, 
основні напрямки міграційних потоків,  структурні  особливості міграцій населення 
за статтю, віком, рівнем просвіти. Дано внутрірегіональне розходження міграційних 
процесів.
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Ключові  слова:  міграції  населення,  внутрірегіональні  міграції,  міжнародні 
міграції, сальдо міграцій. 

Чеглазова М.Є.  Соціальноекономічне зонування території на прикладі 
безробіття в Криму // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 
4. – С. 349360. 

У  статті  розглянута  можливість  застосування  методу  зонування  при 
територіальній диференціації соціальноекономічних явищ, на прикладі безробіття в 
Криму.  Визначено  основні  особливості  соціальноекономічного  зонування 
території. Проведено соціальноекономічне зонування Криму на основі зіставлення 
показників безробіття і соціального захисту населення. 

Ключові  слова:  зона,  соціальноекономічне  зонування,  ринок  праці, 
безробіття. 

Воронін  І.М.  Інформаційний  простір  Криму:  погляд  географу  //  Вчені 
записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 361368. 

У  статті  розглянути  поняття  “інформаційний  простір”,  “інформаційно 
телекомунікаційний  комплекс”,  структура  інформаційнотелекомунікаційного 
комплексу. Приведено економікогеографічну характеристику ІТК Криму. 

Ключові  слова:  інформаційний  простір,  інформаційнотелекомунікаційний 
комплекс, зв'язок, інформація, Крим. 

Жовнір  С.М.  Система  послуг:  регіональні  відмінності  у  споживанні  // 
Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 369372. 

Аналізуються  відмінності  у  споживанні  послуг  в  регіонах  України. 
Визначено специфічні риси територіальної організації системи послуг. 

Ключові  слова:  послуги,  споживчі  сукупні  витрати  домогосподарств, 
регіональна система послуг. 

Кузнецов  М.В.  Особливості  розвитку  транспорту  в  системі  суспільної 
організації  території  Криму  //  Вчені  записки  ТНУ.  Серія:  Географія,  2004.  –  Т. 
17(56).  № 4. – С. 373382. 

Розкриваються  причини  виникнення  структурнофункціональних 
особливостей  і  роль  транспортних  комунікацій  у  системі  суспільства, 
характеризується  сучасна  територіальна  структура,  проблеми  та  переспективи 
розвитку транспорту Криму. 

Ключові  слова:  транспортна  структура,  суспільно  організована  територія, 
суспільне відтворення, транспортний вузол. 

Лагодіна  С.Є.  Інформаційногеографічне  забезпечення  системи 
врядування  природногосподарчими  територіальними  системами 
адміністративного  району  //  Вчені  записки  ТНУ.  Серія:  Географія,  2004.  –  Т. 
17(56).  № 4. – С. 383390.
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В  статті  розглянуті  основні  напрямки  досліджень  з  оптимізації 
інформаційногеографічного  забезпечення  системи  врядування  природно 
господарчими системами адміністративного району. 

Ключові  слова:  природногосподарські  територіальні  системи,  операційні 
територіальні одиниці, управлінські завдання. 

Ож егова  Л.О.  Особливості  розвитку  аграрної  сфери  Автономної 
республіки  Крим  на  рубежі  XXXXI  століть  //  Вчені  записки  ТНУ.  Серія: 
Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 391396. 

В  статті  аналізуються  напрямки  розвитку  аграрної  сфери  АР  Крим 
наприкінці XX початку XXI століть. 

Ключові слова: аграрна сфера, АПК, АР Крим. 

Осадчий  Д.Є.  Особливості  структури  інвестиційних  вкладень  до 
економіки Криму // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. 
– С. 397406. 

Перебудова  господарського  комплексу  будьякого  регіону  неможлива  без 
залучених інвестицій у обсягах, достатніх для поширеного відтворення і позначених 
структурних перебудов. На основі аналізу динаміки інвестування АРК за останні 12 
років  розкриті  причини  несталої  активності  вкладів.Охарактеризована  специфіка 
опанування  економічного  простору  Криму  іноземними  інвесторами.  Виявлені 
чинники  виникнення  інвестиційного  ринку  у  регіоні,  охарактеризована  його 
суб’єктна та предметна основа функціонування. Проведено ранжирування районів і 
міст  АРК  на  основі  аналізу  реальних  вкладнень  в  виробництво  та  пов’язане  зі 
структурними  зрушеннями  у  економиці  регіону.  Розкрита  своєрідність 
відтворювальної, галузевої та територіальної структури інвестицій до господарства 
Криму. 

Ключові  слова:  iнвестори,  структура  iнвестицiй,  економiчний  простiр  АР 
Крим. 

Ромащенко В. В.  Інноваційна діяльність в АРК:  географічні  аспекти  // 
Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 407414. 

В статті описані практичні питання розвитку інноваційної  діяльності в АРК. 
Також  розглянуті територіальні особливості інноваційного процесу в регіоні. 

Ключові слова: інновація,  інноваційна діяльність, територіальні особливості 
інноваційного процесу. 

Сердюк  А.М.  Оцінка  природногеографічних  і  соціальноекономічних 
чинників розвитку агропромислового виробництва  // Вчені записки ТНУ. Серія: 
Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 415422. 

Розглянуто чинники, що визначають особливості розміщення, спеціалізацію, 
територіальну локалізацію та структурні зміни агропромислового виробництва. 

Ключові  слова:  агропромислове  виробництво,  чинники  територіальної 
локалізації.



510 
__________________________________________________________________ 

Черниш  М.В.  Тваринництво  Криму:  історикогеографічні  паралелі.  // 
Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 423428. 

У  статтi  приведена  стисла  характеристика  развитку  животноводчоi  галузi 
Крима  кiнця  ХIХ  –  початку  ХХI  вв.  На  основi  загальної  змiни  методiв 
господарювання  та  управлiння,  на  кожном  визначенном  етапi  экономiчного 
розвитку  автором  проведенi  двi  iсторикогеографiчнi  паралелi,  якi  аналiзують 
перiоди циклiчного розвитку  животноводства Криму у складi Таврическоi губернiї, 
України як союзної республiки i як незалежної держави. 

Ключові слова: Крим, історикогеографічні паралелі, животноводство. 

Кисельовa А.С. Образ Криму очима відпочиваючих // Вчені записки ТНУ. 
Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 429436. 

У  публікації  Кисельової  А.  С.  розглядається  процес  формування 
рекреаційного  образа  Криму  на  початкових  етапах  розвитку  рекреаційного 
господарства  півострова  (кінець  XVІІІ    початок  XІ  століття  ).  На  підставі 
соціологічного дослідження, проведеного в липні 2002 року автор робить висновки 
про зміни в сформованому рекреаційному образі Криму, що відбулися в плині XX 
століття . 

Ключові  слова:  Крим,  рекреаційний  образ,  проблеми  відпочинку, 
соціологічне опитування. 

Кудінова Л.О.  Iсторикогеографiчнi  особливостi  образа Севастополя  як 
района  перспективного  розвитку  туризма  //  Вчені  записки  ТНУ.  Серія: 
Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 437444. 

У  статті  надані  поняття  образу,  географічного  образу,  проаналізовані 
існуючи образи Севастополю та їх вплив на рекреаційний образ Севастополю. 

Ключові слова: образ, географічний образ, туристичний потенціал. 

Пергат  Г. П. Виноробний туризм – новий напрямок у туризмі Криму // 
Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 445450. 

В  статті  описан  виноробний  туризм на прикладі Криму. Також  розроблені 
конкретні маршрути “Виноробні кільця Криму”. 

Ключові слова: туризм, виноградарськовиноробний комплекс, маршрут. 

Радигіна  О.В.  Динаміка  процесу  рекреаційного  освоєння  території 
Криму (Х1Хпочаток ХХ1 ст.)  // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 
17(56).  № 4. – С. 451458. 

В статті визначені і описані основні етапи рекреаційного освоєння території 
Криму,  а  також  пострадянська  трансформація  даного  процесу.  Кожний  етап 
проілюстрований авторськими картами. 

Ключові слова: Крим, рекреаційне освоєння, рекреаційне використовування, 
етапи рекреаційного освоєння, густина рекреаційного освоєння, рівень рекреаційної 
освоєнності території.
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Самульов  А.А.  Аттрактивность  рекреацiйного  середовища  Криму  в 
уявленнях  вiдпочиваючих  //  Вчені  записки  ТНУ.  Серія:  Географія,  2004.  –  Т. 
17(56).  № 4. – С. 459476. 

У статті мова йде про методику соціологічних досліджень та послідуючого 
факторного  аналізу  іміджевих  характеристик  рекреаційного  регіону,  що  була 
апробована на прикладі Криму у рамках опитування „Рекреаційний імідж Криму” у 
сезоні  2003  року.  Методика  пропонується  автором  для  майбутніх  висліджувань 
іміджевих характеристик рекреаційних регіонів. 

Ключові  слова:  рекреаційний  регіон,  аттрактивность,  географічний  імідж, 
суспільна думка, туристичний стрим. 

Яковенко  І.М.  Крим  у  системі  транскордонних  рекреаційних  потоків 
країн СНД  // Вчені  записки ТНУ. Серія: Географія,  2004. – Т. 17(56).   № 4. – С. 
477484. 

У  статті  розглянуті  місце  країн  СНД  у  структурі  рекреаційних  потоків, 
матеріальнотехнічній  базі  туризму  і  іноземних  інвестиціях  у  туристично 
рекреаційний комплекс Криму. 

Ключові  слова:  рекреаційні  потоки,  структура  туристичнорекреаційного 
комплексу, іноземні інвестиції у рекреацію і туризм.


