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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 «Аналіз 

функціональних можливостей автоматизованих біометричних систем 

ідентифікації», 1,0  друк. арк. 

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

функціональних можливостей автоматизованих біометричних систем 

ідентифікації», 1,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: опубліковано 2 статті, 3 тез 

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). XLVI Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире», 26-27.02.2019, м. Переяслав-Хмельницкий. 

2). Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології 

культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі», 18-19 квітня 2019 р., м. 

Київ.  



3). International Scientific and Practical Conference «Scientific discoveries: projects, 

strategies and development», October 25, 2019. Edinburgh, UK. 

4). Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та технічні аспекти становлення», 14 листопада 2019 р, 

м. Тернопіль, Україна. 

9. Видавнича діяльність: 

1). Идентификация пользователей по клавиатурному почерку при наборе 

произвольного текста / Актуальные научные исследования в современном мире // 

Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 1. – 106 с. – С. 42-49. 

(0,5 друк. арк.). 

2). Системы идентификация пользователей по клавиатурному почерку: 

проблемы сравнительного анализа и перспективы использования // «ΛΌГOΣ. 

Мистецтво наукової думки»: науковий журнал / за заг. ред. М.А. Голденблад. – 

Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. − № 3. – 158 с. − С. 104-

107. (0,4 друк. арк.). 

3). Захист комп’ютерної інформації: огляд та аналіз підходів // Інформаційні 

технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: 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, 2019. – Ч.2. – 295 с. – С.195-197. (0,2 друк. арк.). 

4). Ідентифікація користувачів мобільних пристроїв на основі динаміки набору 

парольної фрази // Scientific discoveries: projects, strategies and development: 

Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International 

Scientific and Practical Conference (Vol. 1), October 25, 2019. Edinburgh, UK: 

European Scientific Platform. – 122 p. – PP. 90-93. (0,2 друк. арк.). 

5). Методи та засоби захисту комп’ютерної інформації обмеженого доступу в 

юридичній діяльності // Міжнародна наукова інтернет-конференція 

«Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти 

становлення» (м. Тернопіль, 14 листопада 2019 р.) / Збірник тез доповідей. – 

Випуск 43. – Частина 1. – Тернопіль. – 2019. – 141 с. – С. 77-80. (0,2 друк. арк.). 

 



9.2. Публікацій у наукометричних базах даних: 
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произвольного текста / Актуальные научные исследования в современном мире // 

Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 1. – С. 42-49. (0,5 друк. 

арк.)  – Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Бібліометрика української науки. 
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Мистецтво наукової думки»: науковий журнал / за заг. ред. М.А. Голденблад. – 
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юридичній діяльності // Міжнародна наукова інтернет-конференція 
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Ст. викладач     Мазниченко Н. І. 

Затверджено на засіданні кафедри  

Протокол № 4 від 04.12. 2019 р.  

Зав. лабораторії                                                                 Дуднікова І.Є. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 
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1. Идентификация пользователей по клавиатурному почерку при наборе 

произвольного текста / Актуальные научные исследования в современном мире, 

2019. – Вып. 2(46), ч. 1.– С. 42-49. 

2. Системы идентификация пользователей по клавиатурному почерку: 

проблемы сравнительного анализа и перспективы использования 

Науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки», 2019. − № 3. − С. 104-

107. 

72 

13 

1. Ідентифікація користувачів мобільних пристроїв на основі динаміки набору 

парольної фрази 

Scientific discoveries: projects, strategies and development: Collection of scientific 

papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical 

Conference (Vol. 1), October 25, 2019. Edinburgh, UK: European Scientific Platform.  

30 

15 

1. Захист комп’ютерної інформації: огляд та аналіз підходів 

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в 

культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі», 18-19 квітня 2019 р., 

м. Київ.  

2. Методи та засоби захисту комп’ютерної інформації обмеженого доступу в 

юридичній діяльності  

Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та технічні аспекти становлення», 14 листопада 2019 

р., м. Тернопіль 

40 

17 

3. тези доповідей на конференції. 

 1. Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених 

«Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці», 

Місик О.І. – студентка 5 курсу 1 групи міжнародно-правового факультету, 

«Кіберезпека в Україні: аналіз сучасного стану»ю 

2. Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених 

«Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці», 

Сагайдак С. Л. – студентка 5 курсу 8 групи Інституту підготовки кадрів до 

органів юстиції України, «Феномен кіберзлочинності: проблеми та пошук 

шляхів її попередження». 

3. Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених 

«Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці», 

Шевченко Н. Л. – студентка 5 курсу 8 групи Інституту підготовки кадрів до 

органів юстиції України, «Види кіберзлочинів з платіжними картками та засоби 

їх подолання» 

60 

 УСЬОГО 202 

 

 


