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1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Ломоносов Юрій Вячеславович.

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри криміналістики.

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Імовірнісна 

модель і нечітка класифікація вертикальних елементів рядка зображення тексту та 

можливість їх застосування в судової експертизі», 1,5 друк.арк.

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Імовірнісна 

модель і нечітка класифікація вертикальних елементів рядка зображення тексту та 

можливість їх застосування в судової експертизі», 3,66 друк. арк.

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: опубліковано розділ колективної 

монографії,  3 наукові статті, 2 тез наукових доповідей.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів науково-дослідної роботи полягає у 

тому, що запропоновано новий метод стиску біто нального зображення тексту, де в 

якості основних елементів обробки розглядають ся не зв’язні символи зображення 

тексту, а вертикальні елементи рядка. Представлена імовірнісна модель і алгоритм 

статистично го аналізу і класифікації вертикальних еле ментів рядка. Практична 

значимість роботи полягає у тому, що використання представленого методу дозволяє 

отримати перевагу в сту пені стиску порівняно з алгоритмом JB2 фор мат DjVu 

близько 37 % при найбільш використовуваній роздільній здатності у 300 dpi. Дає 

можливість проводити дослідження графічних символів в зображенні тексту та 

розглянути можливість застосовування алгоритмів статистичного аналізу і 

класифікації в судовій експертизі.

6. Зв’язок з практикою:

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: прочитав лекції та провів 

практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації для практичних робітників в 

інституті підвищення кваліфікації працівників Служби Безпеки України при 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

8. Участь у конференціях, семінарах: прийняв участь у наступних науково-практичних 

конференціях та семінарах:

1. Міжнародний круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх 

застосування в Україні», 19 квітня 2016 р. м. Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого.



2

2. VІIІ Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития ИТ-индустрии», 28-29 апреля 2016 г. г. Харьков, ХНЭУ им. 

Семена Кузнеця.

3.Міжнародна  інтернет-конференція «Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія 

у сфері правової освіти та правового виховання», 25 травня 2016 р. м. Харків, сайт 

наукової бібліотеки НЮУ ім. Ярослава Мудрого http://library.nlu.edu.ua/; 

9.Видавнича діяльність у 2016 р.:

Монографії:

1) Ломоносов Ю.В. Раздел 35. Алгоритм нечеткой классификации вертикальных 

элементов строки для сжатия изображения текста / Ю.В. Ломоносов  // 

Информационные технологии в управлении, образовании, науке и промышленности:  

монография / под ред. В.С. Пономаренко. – Х.: Издатель Рожко С.Г., 2016. – 566 с. – с. 

536-550. (0,9 друк. арк.).

Наукові статті: 

1) Ломоносов Ю.В. Проблемы цифрового преобразования и автоматического 

перевода текста  / Ю.В. Ломоносов, Ж.В. Ломоносова // Науковий огляд. – 2016. - №3 

(24). – с. 51-59. (0,84/0,42 друк. арк.)

2) Ломоносов Ю.В. Эффективный метод представления и трансляции цифровых 

библиотечных фондов в современном информационном пространстве /                          

Ю.В. Ломоносов // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти 

та правового виховання : матеріали міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук 

України, Наук. б-ка. – Харків: Право, 2016. – 250 с. – С. 90–98. (1,08 друк. арк.)

3) Ломоносов Ю.В. Анализ эффективности унитарных преобразований в алгоритмах 

сжатия данных  / Ю.В. Ломоносов // Innovative solutions in modern science. Dubai. – 2016. 

– № 7 (7). – с. 115-125.  (0,95 друк. арк.).

Тези доповідей та наукових повідомлень: 

1) Ломоносов Ю.В. Алгоритм нечеткой классификации вертикальных элементов 

строки для сжатия изображения текста. / Ю.В. Ломоносов // Тези доповідей VIII 

міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку ІТ-

індустрії», 28 – 29 квітня 2016 р. – Х.: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2016. – с. 98. -114 с. 

(0,07 друк. арк.).

http://library.nlu.edu.ua/
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2) Ломоносов Ю.В. Захист і безпека цифрових творів у сучасному інфопросторі  / 

Ю. В. Ломоносов // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової 

освіти та правового виховання : матеріали міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. 

наук України, Наук. б-ка. – Харків: Право, 2016. – 250 с. – С. 88–89. (0,24 друк. арк.)

9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.

1) Ломоносов Ю. В. Проблемы цифрового преобразования и автоматического 

перевода текста  / Ю.В. Ломоносов, Ж.В. Ломоносова // Науковий огляд. – 2016. – №3 

(24). – С. 51-59. (0,84/0,42 друк. арк.) Фахове видання, міжнародна представленість та 

індексація журналу. «РІНЦ SCIENCE INDEX», Bielefeld Academic Search Engine (BASE), 

ResearchBib, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Citefactor, Open Academic 

Journals Index, Scientific Indexing Services, Polish Scholarly Bibliography, Google Scholar 

(Search), Ulrichs Periodikals Directory.

2) Ломоносов Ю.В. Анализ эффективности унитарных преобразований в алгоритмах 

сжатия данных  / Ю. В. Ломоносов // Innovative solutions in modern science. Dubai. – 2016. 

– № 7 (7). – с. 115-125.  (0,95 друк. арк.) Фахове видання, міжнародна представленість 

та індексація журналу. «РІНЦ SCIENCE INDEX», Bielefeld Academic Search Engine 

(BASE), ResearchBib, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Citefactor, Open 

Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Polish Scholarly Bibliography, Google 

Scholar (Search), Ulrichs Periodikals Directory.

Доцент Ю.В.Ломоносов

Затверджено на засіданні кафедри  криміналістики

(протокол № 3 від 30 листопада 2016 р.)

Зав. лабораторією Дуднікова І.Є.


