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1. Прізвище, ім’я та по-батькові Мазниченко Наталя Іванівна. 

2. Вчене звання – не маю, посада - ст. викладач кафедри криміналістики. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи «Аналіз 

методів та алгоритмів ідентифікації і верифікації особи при організації систем 

доступу до автоматизованих баз даних криміналістично значимої інформації», 

1,0  друк. арк. 
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2,72 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: опубліковано 5 статей, 2 тез 

доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Здійснений огляд та 

порівняльний аналіз методів та алгоритмів ідентифікації особи, що 

використовуються для організації доступу до інформаційних ресурсів 

автоматизованих баз даних з метою надання обґрунтованих рекомендацій щодо 

вибору найбільш ефективних. 
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дослідження: теорія, методологія, практика», 26-27 лютого 2021 р., м. Київ, 

Україна. 

2). Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в 

культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі», 22-23 квітня 2021 р., м. 

Київ, Україна. 

3). Digital International Criminalists Congress, 28-th of May 2021. Kharkov, 

Ukraine. 
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