
                                     ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

                          з науково-дослідницької роботи за 2021 рік. 

1.  Прізвище, ім’я 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 2021 р.: «Комплексування 

і аналіз послідовних і  паралельних методів і структур обробки даних в 

криміналістичних дослідженнях», –    1 друк. арк. 

4.Тема фактично виконаної науково-дослідницької роботи за 2021 р.:  

«Комплексування і аналіз послідовних і  паралельних методів і структур обробки 

даних в криміналістичних дослідженнях», – 1,2 друк. арк. 

4.1 Форми впровадження НДР: опубліковано 1 наукова стаття та 2 тез наукових 

доповідей. 

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

подальший розвиток підходи на підставі комплексування і узагальнення методів і 

алгоритмів  інформаційних технологій для обробки даних в криміналістичних 

дослідженнях  

8. Участь у  конференціях та семінарах. 

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

правової та історичної науки»: м. Тернопіль,  10  лютого  2021  р.  www.lex-line.com.ua. 

Юридична лінія.   

     

        2) Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство:  

технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск  55)» : м. Тернопіль,  

9  лютого  2021  р. http://www.konferenciaonline.org.ua/ 

 

    9.  Видавнича діяльність у 2021 р. 

Наукові статті. 

 

1). Побудова і аналіз локально пов'язаних процедур і структур Хаара // Міжнародний 

науковий журнал "Інтернаука". – 2021. – №5.-T1. – С. 48-52 (0,5 друк. арк.).  

 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1).  Создание и выявление скрытых электронных данных средствами ОС Windows// 

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск  29): матеріали 

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Збірник тез доповідей: випуск  

29  (м. Тернопіль,  10  лютого  2021  р.).  - Тернопіль, 2021.- 84 с. – С.49-53.(0,35 друк. 

арк.). 

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


 

   2).  Комплексирование и анализ методов сжатия изображений // Міжнародна наукова 

інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні 

аспекти становлення (випуск  55)" / Збірник тез доповідей: випуск  55  (м. Тернопіль,  9  

лютого  2021  р.).  –Тернопіль. – 2021. – 90 с. –С.30-35. (0,35 друк. арк.). 

 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних. 

 

Побудова і аналіз локально пов'язаних процедур і структур Хаара // Міжнародний 

науковий журнал "Інтернаука". – 2021. – №5.-T1. – С. 48-52 (0,5 друк. арк.).  –   Index 
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Д.т.н., професор          Іванов В. Г 

Затверджено на засіданні кафедри   криміналістики 
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