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АНОТАЦІЯ 

 

На магістерську квалифікаційну роботу по темі “Заносимость 

підхідних каналів до портів Одеси і Южний за даними гідрографічних 

зйомок і розрахунків” магістра групи Гг-6 Питкіна Сергія Геннадійовича. 

Актуальність обраної теми 

Безпека судноплавства. Вплив заносимості підхідних каналів до портів 

на безпеку судноплавства, яку необхідно постійно забезпечувати. 

Мета роботи 

Проаналізувати зміни глибин на підхідних каналах та вплив на це 

природних факторів за результатами промірів декількох років. 

Об’єкт дослідження 

Підхідний канал порту Одеси та порту Южний. 

Предмет дослідження  

Змінення прибережної зони де будуються порти та прокладаються 

морські канали. 

Методи дослідження 

При виконанні роботи використовуються традиційні методи 

досліджень – порівняльний та ретроспективний методи, методи статистичної 

обробки інформації – кореляційний, регресійний аналізи. 

Рекомендації щодо використання результатів роботи за значенням 

галузі застосування 

Аналіз матеріалів гідрографічних зйомок на підхідних каналах до 

портів Одеса та Южний дозволив оцінити між річні зміни топографії дна в 

районі каналів, а також використати цю інформацію для прогнозування 

ремонтного днопоглиблювання. 

Структура, обсяг роботи 

Робота складається з 72 сторінок, вступу, семи розділів, висновку,        

6 рисунків, 4таблиць, 16 літературних джерел, 9 додатків. 
 

Ключові слова 

Безпека судноплавства, заносимість у прибережній зони, зміни глибин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

At the master's qualification work on the theme "Lodging of approach 

channels to the ports of Odessa and Yuzhniy on the data of hydrographic surveys 

and calculations" of the master of group Гг-6 Pytkin Sergey. 

Relevance of the chosen topic 

Shipping safety. Influence of porting approach channels to shipping safety, 

which must be constantly maintained. 

Purpose of the work 

Analyze the changes in the depths of the approach channels and the 

influence of natural factors on the results of several years. 

Object of the study 

The approach channel of the port of Odessa and the port of Yuzhniy. 

Subject of the study 

Changing the coastal zone where ports are built and sea channels being laid. 

Methods of studies applied Research methods 

In carrying out the work used traditional methods of research - comparative 

and retrospective methods, methods of statistical processing of information - 

correlation, regression analysis. 

Recommendations on the application of the work’s results by value of the 

application industry 

An analysis of the hydrographic surveying materials on the approach 

channels to the ports of Odessa and Yuzhniy allowed to estimate between the 

annual changes in the topography of the bottom in the channel area and to use this 

information to predict repair dredging. 

Structure and scope of the work 

Master scientific work contains 72 pages, an introduction, 7 sections, conclusion, 6 

figures, 4 tables, 16 literature sources, 9 Addition. 

Key words 

Shipping safety, lodging in the coastal zone, changes in the depths. 
 

 

 

 

 


