
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

ЗА 2016 р.

1. Прізвище, ім’я та  по-батькові – Мазниченко Наталя Іванівна.

2. Вчене звання, посада – старший викладач.

3. Тема і обсяг запланованої науково-дослідницької роботи: «Аналіз та вибір 

сучасних методів ідентифікації користувачів інформаційних систем», 1,0 друк. арк.

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи «Аналіз та вибір 

сучасних методів ідентифікації користувачів інформаційних систем», 1,39 друк. арк.

     4.1. Форми впровадження НДР: опубліковано розділ колективної монографії (у 

співавторстві), 1 наукова стаття та 5 тез наукових доповідей.

4.2. Наукова новизна полягає у тому, що був проведений огляд джерел за проблемою 

ідентифікації особи користувача інформаційних комп’ютерних систем, визначено 

сучасний стан в цій сфері. Зроблений аналіз всіх підходів до ідентифікації користувачів. 

На основі проведеного аналізу запропоновані рекомендації щодо вибору  підходящого 

підходу в залежності від кожної конкретної ситуації.

8. Участь у конференціях, семінарах:

1) 70-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, 

аспірантів та студентів, 1-3 грудня 2015 р., м. Одеса,  Одеська національна академія 

зв’язку ім. О.С. Попова (не увійшла до звіту 2015 року). 

2) ХІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука 

на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», 24-25 грудня 2015 р., м. Переяслав-

Хмельницький, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (не увійшла до звіту 

2015 року).

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

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

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

4) Міжнародний круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх 

застосування в Україні», 19 квітня 2016 р., м. Харків, Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого.

5) VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи 

розвитку ІТ-індустрії»,  28-29 квітня 2016 р., м. Харків, ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

6) ХLІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові 



дослідження», 15-16 вересня 2016 р., Чернівці.

9. Видавнича діяльність  у 2016 р.

Монографії.

Информационные технологии в управлении, образовании, науке и 

промышленности: монография.  Раздел 3 «Кодирование изображений на основе фурье- и 

вейвлет-преобразований в терминах jpeg-технологий» / Под ред. В.С. Пономаренко. – 

Х.: Издатель Рожко С.Г., 2016. – 566 с. С. 41-55. (32,9/1/0,5 друк. арк.). 

Наукові статті.

Статистический анализ эффективности основных преобразований в системах 

сжатия // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку / 

Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (24-25 грудня 

2015 р.): Збірник наукових праць.  Переяслав-Хмельницький, 2015.  Вип. 19.  245 с. 

С. 161-166. (0,7 / 0,3 друк. арк.) (не увійшла до звіту 2015 року).

Тези наукових доповідей. 

1) Використання методів текстової стеганографії для захисту авторських прав 

власників електронних документів // 70-та науково-технічна конференція професорсько-

викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів:  матер. наук.-техн. конф. (1-3 

грудня 2015 р., м. Одеса. – Одеса, 2015. – Частина ІІ. – С. 35-37. (0,13 друк. арк.)  (не 

увійшла до звіту 2015 р.).

2) Кодирование изображений на основе фурье- и вейвлет-преобразований в 

терминах jpeg-технологий //Проблемы и перспективы развития ИТ-индустрии: матер. 

міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квітня 2016 р. м. Харків). – Х.: ХНЕУ імені Семена 

Кузнеця, 2016. – С. 12. (0,12/ 0,06 друк. арк.).

3) Захист інформаційних ресурсів комп’ютерних систем від несанкціонованого 

доступу на основі систем ідентифікації // Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх 

застосування в Україні; матер. міжнар. «круглого столу» 19 квітня 2016 р., м. Харків). – 

Х.: Право, 2016. – С. 65-68. (0,2 друк. арк.). 

4) Комп’ютерний аналіз змісту електронних документів // Безпекове інноваційне 

суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання: матер. міжнар. 

інтер.-конф. (25 травня 2016 р., м Харків). – Х.: Право, 2016. – С. 98-100 (0,1 друк. арк.). 

 5) Використання динамічних біометричних характеристик для підвищення 

надійності ідентифікації користувачів комп’ютерних систем // Сучасні наукові 



дослідження: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 вересня 2016 р., м. Чернівці). – Т. 

1. – К.: Наук.-видавн. центр «Лабораторія думки», 2016. – С. 4-5. (0,1 друк. арк.). 

Ст. викладач Мазниченко Н.І.

Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 3 від 30 листопада 2016 р.) 

Зав. лабораторії Дуднікова І.Є.


