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ЗА 2020 РІК 

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

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

доцент, доцент кафедри криміналістики. 

     3.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Обробка цифрових зображень за допомогою сучасних методів і алгоритмів 

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

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

«Обробка цифрових зображень за допомогою сучасних методів і алгоритмів 

та можливість їх застосування в судовій експертизі», 1,2 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.  

 Отримано удосконаленні методи класифікації, що застосовуються при 

обробці і стиску файлів з бітональним зображенням тексту, а також 

зображень які отримані шляхом скануванням або цифровим 

фотографуванням. Окрема увага звертається на заходи які використовують 

відмінності в зображеннях двох окремих символів, які виділяються з 

зображення тексту. Для відомих на сьогоднішній день алгоритмів 

класифікації, включаючи добре відомий алгоритм JB2, наведені кількісні 

характеристики класифікації – це кількість класів, які були отримані та 

сформовані алгоритмами для обробки зображень тексту різної структури. 

Чим менше це число, тим якість класифікації вважається вище, так як дає 

кращий показник стиску графічного файлу з зображенням тексту. Розглянуто 

також методи прискорення роботи алгоритмів, що класифікують зображення 

символів, а також методи, які покращують зручність читання та якість 

відновленого зображення тексту. Це дає можливість проводити дослідження 

графічних символів в зображенні тексту та розглянути можливість 



 2 

застосовування алгоритмів статистичного аналізу і класифікації в судовій 

експертизі. 

6. Зв’язок з практикою. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: прочитано 4 лекції на 

курсах підвищення кваліфікації для керівного складу слідчих підрозділів 

СБУ та співробітників оперативних підрозділів СБУ в Інституті підвищення 

кваліфікації працівників Служби Безпеки України при Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.   

8. Участь у конференціях, семінарах: прийняв участь у наступних 

науково-практичних конференціях та семінарах: 

1. ІІІ International Scientific and Practical Conference «The World of Science and 

Innovation», 14-16 October 2020,  London,  United Kingdom; 

2. II International Scientific and Practical Conference “Priority Directions of 

Science and Technology Development”, 25-27 October 2020, Kyiv, Ukraine. 

9. Видавнича діяльність у 2020 р. 

Наукові статті:  

1. Ломоносов Ю. В. Паралельні і послідовні структури вейвлет-процесорів  / 

Ю. В. Ломоносов // Науковий огляд. – 2020. –  № 7 (70). – с. 72-82. (0,5 

друк. арк.)   

2. Ломоносов Ю.В. Класифікація символів при компресії зображень тексту // 

The world of science and innovation. Abstracts of the 3rd International scientific 

and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 

2020. Pp. 419-428. (0,4 друк. арк.) 

Тези доповідей та наукових повідомлень:  

1. Ломоносов Ю. В. Автоматична і нечітка класифікація фрагментів 

цифрових зображень // Priority directions of science and technology 

development. Abstracts of the 2nd International scientific and practical 

conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2020. Pp. 298-304. (0,3 

друк. арк.) 



 3 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

1) Ломоносов Ю. В. Паралельні і послідовні структури вейвлет-процесорів  / 

Ю. В. Ломоносов // Науковий огляд. – 2020. –  № 7 (70). – с. 72-82. (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    Ломоносов Ю. В   

Затверджено на засіданні кафедри  криміналістики 

(протокол № 7 від 03 грудня 2020 р.) 

Ст. лаборант                                                  Дуднікова І.Є. 

 

 

 


