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

2. Вчене звання – не маю, посада - ст. викладач кафедри. 

3. Тема і обсяг заплановано науково-дослідної роботи «Аналіз можливостей 

підвищення надійності захисту інформаційних ресурсів комп’ютерних систем 

на основі систем ідентифікації користувачів», 1,0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідної роботи «Аналіз 

можливостей підвищення надійності захисту інформаційних ресурсів 

комп’ютерних систем на основі систем ідентифікації користувачів», 1,9 друк. 

арк. 

4.1. Форми впровадження НДР: опубліковано 2 наукові статті та 4 тез наукових 

доповідей.  

4.2. Наукова новизна полягає у дослідженні шляхів вдосконалення систем 

захисту інформаційних ресурсів на основі систем ідентифікації, що обумовлено  

збільшенням загроз для комп'ютерної інформації. На основі огляду та аналізу 

сучасного стану проблеми запропоновано використовувати комплексні системи 

ідентифікації, що збільшує кількість ознак для більш точного визначення особи 

користувача. Розглянуті найбільш ефективні комбінації характеристик 

користувачів в системах ідентифікації, що дозволяє підвищити надійність захисту 

комп’ютерної інформації. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародна науково-практична конференція «Наука та інновації» 30-31 

січня 2017 року, м. Чернівці.  

2) XXIІ Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире» 26-27 февраля 2017 г., г. Переяслав-

Хмельницький. 



 

3) Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інформаційне 

суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» 02 

березня 2017 року, м. Тернопіль. 

4) Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  «Актуальні 

питання сучасної науки» 5 квітня 2017 року, м. Бережани Тернопільська обл. 

5) ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку 

української науки» 6-7 травня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький. 

6) Науково-практична конференція «Безпека людини, суспільства, держави», 

присвячена 70-річніці доктора юридичних наук, професора, академіка 

Європейської академії безпеки та конфліктології, заслуженого юриста 

України  Глушкова Валерія Олександровича, 28 жовтня 2017 року, м. Київ. 

9. Видавнича діяльність: 

1). Посилена ідентифікація і аутентифікація користувача комп'ютерних 

систем на основі клавіатурного почерку / Актуальные научные исследования в 

современном мире: матер. ХХІІ междунар. научн. конф. (26-27 февраля 2017 г., 

Переяслав-Хмельницкий). // Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2017. 

– Вып. 2 (22), ч. 1. – С. 21-26. (0,4 друк. арк.).  

2). Мазниченко Н. І. Підвищення захищеності інформаційних ресурсів 

комп’ютерних систем на основі систем ідентифікації користувачів / Актуальні 

питання сучасної науки: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (5 квітня 2017 

р., м. Бережани Тернопільська обл.). – Вип. 1. – С. 236-246. (0,7 друк. арк.). 

3). Мазниченко Н. І. Автоматичний аналіз текстів електронних документів / 

Сучасні тенденції розвитку української науки: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 

травня 2017 р., Переяслав-Хмельницький). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 

Вип. 2 –  С. 136-139. (0,2 друк. арк.) 

4). Мазниченко Н. І. Використання клавіатурного почерку для посилення 

ідентифікації і аутентифікації користувачів комп’ютерних систем  / Наука та 

інновації: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 30-31 січня 2017 р.). – Т. 

1. – К.: Наук.-видав. центр «Лабораторія думки», 2017. – С. 33-35. (0,2 друк. арк.). 

5). Мазниченко Н. І. Використання комплексних систем ідентифікації та 

аутентифікації користувача для підвищення надійності захисту комп’ютерної 



 

інформації /  Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні 

аспекти становлення: матер. міжнар. наук. інтернет-конф. (м. Тернопіль, 2 березня 

2017 р.). – Вип. 17 – Тернопіль. – 2017. –С. 16-18. (0,2 друк. арк.).  

6). Мазниченко Н. І. Захист конфіденційної інформації в комп’ютерних 

системах / Безпека людини, суспільства, держави: матер. наук.-практ. конф. (м. 

Київ, 28 жовтня 2017 р.) – К.: Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 

2017. – С. 169-172. (0,2 друк. арк.) 

9.1. Публікацій у наукометричних базах даних: 

1). Посилена ідентифікація і аутентифікація користувача комп'ютерних 

систем на основі клавіатурного почерку / Актуальные научные исследования в 

современном мире: матер. ХХІІ междунар. научн. конф. (26-27 февраля 2017 г., 

Переяслав-Хмельницкий). // Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2017. 

– Вып. 2 (22), ч. 1. – С. 21-26. (0,4 друк. арк.) – РИНЦ, Google Scholar, Index 

Copernicus. 

2). Використання комплексних систем ідентифікації та аутентифікації 

користувача для підвищення надійності захисту комп’ютерної інформації / 

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти 

становлення: матер. міжнар. наук. інтернет-конф. (м. Тернопіль, 2 березня 2017 

р.). – Вип. 17 – Тернопіль. – 2017. – С. 16-18. (0,2 друк. арк.) – РІНЦ/RSCI. 

 

 

 

Ст. викладач.     Мазниченко Н. І. 

 

Затверджено на засіданні кафедри  

Протокол № 5 від 08.12. 2017 року  

Зав. лабораторії Дуднікова І.Є. 
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