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АННОТАЦІЯ 

 

Тема: Вплив гідрометеорологічних і гідрологічних процесів на 

гідрографічні та навігаційні умови в окремих портових районах Дніпро-

Бузького лиману.  Порт і портовий район Миколаїв. 

Виконав: студент  Горбатюк Дмитро Михайлович.       

Актуальність теми: забезпечення безпеки мореплавства в Дніпро-

Бузькому лимані від Чорного моря до порту Миколаїв. 

Метою дослідження є виявлення впливу гідрометеорологічних і 

гідрологічних процесів в Дніпро-Бузькому лимані на навігаційно-

гідрографічні умови плавання та безпеку мореплавства . 

Завданням дослідження є оцінка стану навігаційно-гідрографічного 

забезпечення порту і портового району Миколаїв і його відповідності 

особливостям гідрометеорологічного і гідрологічного режиму району.   

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення: 

В результаті аналізу навігаційно-гідрографічних умов плавання від 

Дніпро-Бузького лиману до порту Миколаїв, показано, що в найбільшій мірі 

визначають  безпеку мореплавства (або обмежують навігацію) такі 

метеорологічні явища, як сильний вітер і пов’язані з ним хвилювання і течії, 

дальність видимості, яка визначається режимом туманів і пиловими бурями і 

гідрологічні явища – коливання рівня (особливо згонного характеру), 

інтенсивна динаміка вод в придонних шарах, яка викликає значне 

переміщення донних наносів,  приводить до розмиву брівок каналів і 

зменшенню проектних габаритів судноплавних каналів через замулення, а 

також суттєво зменшує райони плавання за брівками каналів,  льодові умови. 

Зменшення проектних габаритів каналів значно обмежує навігацію в нічні 

години та за умов поганої видимості, особливо для великотоннажних суден. 

Запропоновані деякі рекомендації відносно підвищення якості навігаційно-

гідрографічного забезпечення району, покращення гідрографічних умов 

мореплавства як у каналах так і поза їх межами.  

 Рекомендації щодо використання результатів роботи: результати 

роботи можуть бути використані в перспективних планах розвитку 

транспортних потоків  в регіоні (з урахуванням безпеки мореплавства), 

розширення рекреаційного потенціалу Дніпро-Бузького лиману.  

Структура і обсяг роботи: кількість сторінок  84 , рисунків 17 , 

таблиць 10 , літературних джерел 17 . 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Дніпро-Бузький лиман, Миколаївський морський 

торгівельний порт,  безпека плавання, гідрографічні умови, навігаційне 



забезпечення, морський канал, гідрометеорологічні умови, гідрологічні 

умови, екологічний стан. 

 

SUMMARY 

 

Topic: ther  influence of a hydrometeorological and hydrologic processes on 

a hydrographic and navigational conditions in ports areas of Dnipro-Buzkyi Firth. 

Port and port`s area Mykolaiv. 

Completed : st.Horbatiuk Dmytro 

Actuality : navigation safety in the Dnipro-Buzkyi Firth , from the Black 

Sea to the port of Mykolaiv 

The aim of the study: identify the influence of meteorological and 

hydrological processes in the estuary Dnipro-Buzkyi Firth navigation - 

hydrographic conditions of navigation and safety of navigation. (Dnipro firth) 

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

The analysis of navigation and hydrographic conditions of swimming 

Dnipro-Buzkyi estuary to port Mykolaiv, shows that the greatest extent determine 

the safety of navigation, meteorological phenomena such as strong winds and 

excitement associated with it and currents, visibility, which is determined by the 

mode of fog and dust storms and hydrological phenomena - level fluctuations, etc. 

Intense dynamics of water in the bottom layers leading to erosion channels crests 

and reduce design size shipping channels through silting, and reducing navigation 

area on the edge of channels, ice conditions. Reducing the size of the project 

navigable channel severely restricts navigation at night and in conditions of poor 

visibility, especially for large-capacity vehicles. The proposed some 

recommendations on improving the quality of navigation and hydrographic 

Providing district, hydrographic conditions improve navigation channels both in 

and outside their borders, and environmental conditions Port Mykolaiv, Pivdennyi 

Buh. 

Recommendation to use the results: The results can be used in the future 

plans of traffic flows in the region, expanding the recreational potential of the 

Dnipro-Buzkyi Firth, improving environmental conditions in the protected area of 

the delta of Pivdennyi Buh. 

Structure and scope of work: number of pages 84, figures17, tables 10, 

references 17, attachment 7. 

Key words:  Pivdennyi Buh, Mykolaiv Trading Port, navigation, 

hydrographic conditions, safety of navigation, channel, meteorological and 

hydrological processes, environmental condition. 

 


