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АННОТАЦІЯ 

      Представлена магістерська робота Дроздова Андрія Геннадійовича, на  

тему «Робота на підхідних каналах до портів України: забезпечення безпеки  

мореплавства і днопоглиблення». 

    Вона складається з теоретичної частини та загальної (комплексної)  

практичної. 

   Мета даної роботи – описати принципи і методи забезпечення  

гідрографічно-навігаційної безпеки судноплавства на підходах до портів 

України. 

   В роботі присутнє порівняння, аналіз і рекомендації з розвитку 

забезпечення безпеки судноплавства в Україні, з огляду на досвід іноземних 

колег. 

Магістерська робота містить: 85 с., мал. 28, табл. 5, додатки 3, використаних 

літературних джерел 26. 

Ключеві слова: безпека судноплавства, ЗНО, АІС, Азовське море. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

Presented master thesis Drozdov Andrii, on the theme "Activity at access channels 

to ukrainian sea ports: assuring the safety of navigation and dredging." 

It consists of a theoretical part and total (complex) practice. The purpose of this 

work - to describe the principles and methods of providing navigation-

hydrographic safety on the approaches to the ports of Ukraine. 

The master thesis present a comparison, analysis and recommendations on the 

development of maritime security in Ukraine, given the experience of foreign 

colleagues.  

Master's work includes: 85p., Fig. 28, Table 5,3 applications, used literature 26. 

Key words: safety of navigation, system of aids to navigation, AIS, Sea of Azov. 

 

 

 


