
                                             ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

                              з науково-дослідницької роботи за 2019 рік. 

1.  Прізвище, імя та по-батькові  – Іванов Володимир Георгійович. 

2.  Науковий ступінь, посада – доктор технічних наук, професор на 0,5 ставки  

3.  Тема запланованої річної науково-дослідницької роботи на 2019 р.: «Аналіз 

і синтез звичайних і латентних зображень в системах зберігання і захисту 

даних» – 1друк. арк. 

4.  Тема фактично виконаної науково-дослідницької роботи за 2019 р.:  

«Аналіз і синтез звичайних і латентних зображень в системах зберігання і 

захисту даних. – 1,6 друк. арк. 

4.1 Форми впровадження НДР: опубліковано 1 розділ колективної 

монографії та 3 тез наукових доповідей. 

  4.2. Наукова новизна отриманих результатів роботи полягає у тому, що 

отримали подальший розвиток моделі, методи та інформаційні технології  

агрегативного кодування, аналізу і стиску зображений в системах зберігання 

і захисту даних.  

8. Участь у  конференціях та семінарах. 

         1)  IІІ Міжнародна  науково-практична конференція  « Теорія і практика 

розвитку наукових знань» (29-30  грудня  2018 р., м. Київ). 

         2)  IІ Міжнародна  науково-практична  конференція «Перспективні  

шляхи розвитку наукових знань»  (26-27 січня 2019 р., м. Київ).  

         3) Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека та 

інформаційні технології» (24-25 квітня 2019 р., м. Харків). 

     9.  Видавнича діяльність у 2019 р. 

Монографії:  

          Інформаційна безпека та інформаційні технології / За заг. ред.               

В. С. Пономаренка. Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2019. 322 с. Розділ 2.5. 

Сжатие изображений на основе автоматической и нечеткой классификации 

фрагментов. С.155-170. (18,72/1,0 друк. арк.). 

 



 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1) Цифровая обработка сигналов в системе Хаара. Теорія і практика 

розвитку наукових знань  (частина  ІІ): матер. IІІ міжнар. наук.-практ. конф. 

(29-30  грудня  2018 р., м. Київ). Київ : МЦНД, 2018. С. 49-51(0,25 друк. арк.) 

– не увійшли до звіту за 2018 р.   

 2) Анализ методов и подходов к сжатию зображений. Перспективні  шляхи 

розвитку наукових знань  (частина  IІ): матер. IІ міжнар. наук.-практ. конф. 

(26-27 січня 2019 р., м. Київ). Київ : МЦНД, 2019. С.25-27 (0,25 друк. арк.).   

3) Сжатие изображений на основе автоматической и нечеткой классификации 

фрагментов. Інформаційна безпека та інформаційні технології: матер. 

міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квітня 2019 р., м. Харків). Харків: ХНЕУ 

імені Семена Кузнеця, 2019. (0,1 друк. арк). 

 

 

Д.т.н., професор         Іванов В. Г 

 

Затверджено на засіданні кафедри   криміналістики 

(протокол № 4 від 04.12. 2019 р.).  

 

Зав. лабораторією       Дуднікова  І. Є.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

6 

1. Інформаційна безпека та інформаційні технології  / За заг.ред. В.С. 

Пономаренка. Харків : ТОВ « ДІСА ПЛЮС»,2019. Розділ 2.5. 

Сжатие изображений на основе автоматической и нечеткой 

классификации фрагментов. С.155-170.  

100 

13 

  1. Цифровая обработка сигналов в системе Хаара. Теорія і практика 

розвитку наукових знань  (частина  ІІ): матер. IІІ міжнар. наук.-практ. 

конф. (29-30  грудня  2018 р., м. Київ). Київ : МЦНД, 2018. С. 49-51 

(не увійшли до звіту за 2018 р.).  

 2. Анализ методов и подходов к сжатию зображений. Перспективні  

шляхи розвитку наукових знань  (частина  IІ): матер. IІ міжнар. наук.-

практ. конф. (26-27 січня 2019 р., м. Київ). Київ : МЦНД, 2019. С. 25-

27. 

40 

14 

 1. Сжатие изображений на основе автоматической и нечеткой 

классификации фрагментов. Інформаційна безпека та інформаційні 

технології: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квітня 2019 р., м. 

Харків). Харків: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2019. 

      40 

   Усього: 180 

 

                   

 

 

 

 


