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

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

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

захисту інформаційних ресурсів на основі біометричної ідентифікації 

користувача, 1,0  друк. арк. 

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

захисту інформаційних ресурсів на основі біометричної ідентифікації 

користувача, 1,65 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: опубліковано 2 статті, 4 тез 

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Враховуючи актуальність задачі 

захисту інформаційних ресурсів комп’ютерних систем досліджені та проаналізовані 

можливості біометричних характеристик людини для побудови систем безпеки 

комп’ютерної інформації. Серед всього різноманіття біометричних ознак виявлені ті, 

які можуть бути застосовані для реалізації систем захисту інформаційних ресурсів 

комп’ютерних систем, проведений зрівняльний аналіз найпоширеніших технологій. 

В результаті проведеного огляду та аналізу зроблений висновок про доцільність 

використання біометричних характеристик в комплексі з іншими методами захисту 

(пароль, PIN-код, різноманітні карти) для досягнення більшої надійності систем 

захисту інформаційних ресурсів комп’ютерних систем. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

 1). ХXXIV Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире», 26-27 февраля, 2018 г., г. Переяслав-

Хмельницкий. 

 2). Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

сьогодення», 20 березня 2018 р., м. Вінниця. 

 3). Міжнародна науково-практична  конференція «Інформаційні технології в 

культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві», 19-20 квітня 2018 р., м. Київ. 

  4). Круглий стіл «Удосконалення правового регулювання оцінки майна і 

майнових прав. Оцінка землі. Професійна експертиза і оціночна діяльність», 27 



квітня 2018 р., м. Харків. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз 

ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса. 

 5). Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права», 14 серпня 2018 р., 

м. Полтава. 

 6). Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 

досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики», 21 

листопада 2018 р., Національний університет внутрішніх справ, м. Харків. 

 7). Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Моделювання та 

інформаційні технології в науці, техніці та освіті», 21-22 листопада 2018 р., 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), м. Харків. 

9. Видавнича діяльність: 

 1). Использование динамических биометрических характеристик для 

идентификации пользователя в сети // Актуальные научные исследования в 

современном мире. − Переяслав-Хмельницкий, 2018. − Вып. 2(34), ч. 1. – С. 10-17. 

(0,5 друк. арк.) 

 2). Про деякі засоби захисту конфіденційної інформації комп’ютерних систем 

від несанкціонованого доступу // Актуальні питання сьогодення: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. 20 березня 2018 р., м. Вінниця: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за 

випуск Голденблат М.А. / ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня 

«Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. – Т.9. – С. 96-100. (0,3 друк. арк.). 

 3). Комп’ютерний аналіз електронних текстів в мережі Інтернет на наявність 

протиправного змісту // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, 

економіці та праві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во 

освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. 

– Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2018. – С. 370-372. (0,2 друк. арк.). 

 4). Перевірка надійності потенційного бізнес-партнера підприемницької 

діяльності // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, 

обліку та права: збірник тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 14 

серпня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – С. 36-38. (0,2 друк. арк.). 

 5). Особливості дослідження слідів протиправних дій, здійснених з 

використанням сучасних інформаційних технологій // Актуальні питання досудового 



розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики: тези доповідей 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листопада 2018) / МВС України, Харків. 

нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018.  – С. 111-113. (0,2 друк. арк.). 

 6). Використання відкритих джерел мережі Інтернет для перевірки бізнес-

партнера // Моделювання та інформаційні технології в науці, техніці та освіті / 

Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної Internet-конференції. – 

Харків: ХНАДУ. – 2018 .– С. 152-155. (0,25 друк. арк.). 

9.2. Публікації у наукометричних базах даних. 

1) Использование динамических биометрических характеристик для 

идентификации пользователя в сети // Актуальные научные исследования в 

современном мире / Сб. научных трудов − Переяслав-Хмельницкий, 2018. − Вып. 

2(34), ч. 1. – 131 с. С. 10-17. (0,5 друк. арк.) – РИНЦ, Google Scholar, Index 

Copernicus, Бібліометрика української науки. 

2) Про деякі засоби захисту конфіденційної інформації комп’ютерних систем від 

несанкціонованого доступу // Актуальні питання сьогодення: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції 20 березня 2018 року у м. Вінниця: зб. наук. праць 

«ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. / ГО «Європейська наукова платформа». 

– Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. – Т.9. – 124 с. С. 96-100. 

(0,3 друк. арк.) – РІНЦ, Google Академія. 

 

 

Ст. викладач.     Мазниченко Н. І. 

Затверджено на засіданні кафедри  

Протокол № 3 від 4 грудня 2018 р.  

Зав. лабораторії                                                                     Дуднікова І. Є. 


