
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

ЗА 2019 РІК 

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

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

доцент, доцент кафедри криміналістики. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Методи 

і алгоритми обробки реалістичних та синтезованих цифрових зображень та 

можливість їх застосування в судовій експертизі», 0,75 друк. арк. 

3. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Методи і алгоритми обробки реалістичних та синтезованих цифрових 

зображень та можливість їх застосування в судовій експертизі», 1,0 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: опубліковано 2 наукові 

статті, 1 тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів науково-дослідної роботи  

Розглянута модифікація методу виділення областей цифрових зображень, 

яка дозволяє проводити обробку реалістичних зображень з розподілом всієї 

площині зображення на інформативні області - об'єкт, і неінформативні - 

фон. Сегментація зображення виконується в площині вейвлет коефіцієнтів 

першого рівня розкладання (алгоритм Малла). Сегментація проводиться з 

метою виявлення найбільш інформативних областей зображення, які в 

подальшому обробляються спеціальними коефіцієнтами квантування. Для 

інших областей зображення застосовуються коефіцієнти з іншим, більш 

«грубим» рівнем квантування. В результаті пропонованого методу до 

обробки отриманих областей зображення досягається підвищення загального 

ступеня стиснення без візуальних втрат якості в інформативних областях. 

Окрема увага приділяється можливості отримання більш точної і тонкої 

структури контуру, що розділяє зображення на інформативні та 

неінформативні області. Основною ідеєю формування більш точного контуру 

поділу зображення на різні області є пошук і виключення з інформативних 
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областей таких вейвлет коефіцієнтів, які мають високу частоту повторення в 

області фону. Наводяться кількісні та якісні характеристики  стиснення 

реалістичного зображення після сегментації областей. Це дає можливість 

проводити дослідження зображень та розглянути можливість застосовування 

даних алгоритмів в судовій експертизі цифрових зображень. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: прочитані лекції та 

проведені 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. 

1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток 

природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині», 27 листопада 

2019 р., м. Чернівці, БДМУ. 

9. Видавнича діяльність у 2019 р.: 

Наукові статті:  

1. Багатомасштабна  компенсація контурів при компресії реалістичних 

зображень.  // Науковий огляд. – 2019. – Том 8, № 61. – С. 52-60. (0,5 друк. 

арк.).   

2. Класифікація символів як метод компресії та розпізнавання зображень 

тексту. / Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у 

медицині. – Чернівці : БДМУ, 2019. – С. 178-183. (0,4 друк. арк.). 

Тези доповідей та наукових повідомлень:  

1. Обработка и сжатие символьных данных. / Матеріали науково-практичної 

інтернет конференції  «Розвиток природничих наук як основа новітніх 

досягнень у медицині»: тези доповідей, 27 листопада 2019 р. –  Чернівці : 

БДМУ, 2019. – С. 203-205. (0,1 друк. арк.) 

 

 



 3 

9.2. Публікації у наукометричних базах даних. 

1) Багатомасштабна  компенсація контурів при компресії реалістичних 

зображень.  // Науковий огляд. – 2019. – Том 8, № 61. – С. 52-60. (0,5 друк. 

арк.)  Фахове видання, міжнародна представленість та індексація журналу: 

Bielefeld Academic Search Engine (BASE), CORE, РІНЦ, ResearchBib, 

WorldCat,  Directory of Research Journals Indexing,  Citefactor, Scientific 

Indexing Services, Google Scholar (Search), Ulrichs Periodikals Directory. 

 

Доцент     Ю. В.Ломоносов 

   

Затверджено на засіданні кафедри  криміналістики 

(протокол № 4 від 04.12. 2019 р.) 

Зав. лабораторією                                                                     І. Є.Дуднікова  
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№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

3 

Багатомасштабна  компенсація контурів при компресії реалістичних 

зображень.  

Науковий огляд. – 2019. – Том 8, № 61. –  С. 52-60. 

100 

4 

Класифікація символів як метод компресії та розпізнавання 

зображень тексту / Розвиток природничих наук як основа новітніх 

досягнень у медицині. – Чернівці : БМДУ, 2019. –  С. 178-183.  

40 

15 

Обработка и сжатие символьных данных. Матеріали науково-

практичної інтернет-конференції  «Розвиток природничих наук як 

основа новітніх досягнень у медицині»: 27 листопада 2019 р. – 

Чернівці : БМДУ, 2019. –  С. 203-205. 

20 

 УСЬОГО 160 

 

 


