
                                             ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

                              з науково-дослідницької роботи за 2020 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 2020 р.: 

«Інтелектуальні методи стиснення зображень на основі виділення і 

кодування областей.», – 1друк. арк. 

4.Тема фактично виконаної науково-дослідницької роботи за 2020 р.:  

«Інтелектуальні методи стиснення зображень на основі виділення і 

кодування областей.» – 1,35 друк. арк. 

4.1 Форми впровадження НДР: опубліковано 1 розділ колективної 

монографії та 2 тез наукових доповідей. 

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

отримали подальший розвиток Інтелектуальні методи стиснення зображень 

на основі виділення і кодування областей  в системах зберігання і захисту 

даних.  

8. Участь у  конференціях та семінарах. 

         1).  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

дослідження правової та історичної науки » :  м. Тернопіль,  6  лютого  2020  

р.  www.lex-line.com.ua. Юридична лінія.       

          2). II Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека 

та інформаційні технології»: м. Кропивницький, 2 – 3 квітня 2020 р.  ЦНТУ.  

 

    9.  Видавнича діяльність у 2020 р. 

Монографії.:  

Кібербезпека та інформаційні технології : монографія. – Х. : ТОВ «ДІСА 

ПЛЮС»,2020.–380с. Розділ 2.2. Сжатие изображений на основе методов 

выделения и кодирования областей.– С.78–93. ( 1 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1) Поиск и отображение цифровых следов удаленных изображенийие // 

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск  19): матеріали 

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Збірник тез 

доповідей: випуск  19  (м. Тернопіль,  6  лютого  2020  р.).  - Тернопіль, 2020.- 

94 с.– С.45-49 (0,25 друк. арк.)   

 

2). Сжатие изображений на основе методов выделения и кодирования 

областей // Матеріали II  Міжнародної науково-практичної конференції 

http://www.lex-line.com.ua/


“Інформаційна безпека та інформаційні технології”: тези доповідей, 2 – 3 

квітня 2020 р. – Кропивницький: ЦНТУ, 2020. – 105 с. – С.40. ( 0,1 друк. арк). 

 

9.2 Поиск и отображение цифровых следов удаленных изображенийие // 

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск  19): матеріали 

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Збірник тез 

доповідей: випуск  19  (м. Тернопіль,  6  лютого  2020  р.).  - Тернопіль, 2020.- 

94 с.– С.45-49 (0,25 друк. арк.). Наукометрична база данніх «РІНЦ/RSCI». 

 

 

 

 

Д.т.н., професор          Іванов В.Г 

Затверджено на засіданні кафедри   криміналістики 

(протокол           від                             2020 р.).  

 

Зав. лабораторією            Дуднікова  І.Є.     

                   

 

 

 

 
 


