
рішЕння
Вчено.і. ради  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  з

питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна)  дисертаці.і. аспіранта
кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Шеханіна Кирила Юрійовича
«Розробка  та  аналіз   стеганографічних  методів  приховування  даних  в  структуру
файлових систем» на здобуття ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю  125 -
Кібербезпека з галузі знань  12 -Інформаційні технологі.і. та затвердження кафедри
безпеки   інформаційних   систем   і   технологій   факультету   комп'ютерних   наук
Харківського   національного   університету   імені   В. Н. Каразіна   для   проведення
фахового семінару»

від 27 вересня 2021 року, протокол Ng 10

Заслухавши   виступ   декана   факультету    комп'ютерних   наук,    професора
Лазурика   В.  Т.  з  питання:  «Про  затвердження  кандидатур  рецензентів  (штатних
працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) дисертаці.і.
аспіранта  кафедри  безпеки  інформаційних  систем  і  технологій  Шеханіна  Кирила
Юрійовича  «Розробка  та  аналіз  стеганоірафічних  методів  приховування  даних  в
структуру файлових систем» на здобуття ступеня доктора філософі.]. за спеціальністю
125 - Кібербезпека з  галузі  знань  12 - Інформаційні  технологі.і. та затвердження
кафедри безпеки інформаційних систем і технологій факультету комп'ютерних наук
Харківського   національного   університету   імені   В. Н. Каразіна   для   проведення
фахового семінару»,

Вчена рада університету ухвалила:
1.        Затвердити      кандидатури      рецензентів      (штатних      працівників

Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна)  дисертаці.і. аспіранта
кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Шеханіна Кирила Юрійовича
«Розробка  та  аналіз   стеганографічних  методів  приховування  даних  в  структуру
файлових  систем»  на  здобуття  ступеня  доктора  філософіЇ за  спеціальністю  125 -
Кібербезпека з галузі знань 12 -Інформаційні технологіЇ:

(1)  0jіійников  Роман  Васильович,  докгор  технічних  наук  (спеціальність
о5.13.05 -Комп'ютерні системи та компоненти), доцент, професор кафедри безпеки
інформаційних  систем  і  технологій  факультету  комп'ютерних  наук  Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Олійников Роман Васильович
1). У 2021 році був членом спеціалізовано.і. ученоЇ ради з правом прийняття до

розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і. дФ 64.О51.О21.
2). ПублікаціЇ рецензента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію

здобувача:
1.         Магііа Rodinko and Roman ОlіупуkоV. Соmрагіпg РегfоmапсеS of СургеsS

BlOck  Сірhег  and  MOdem  Lightweight BlOck  Сірhегs  Оп  Dіffегепt РlаtfОгms.  (2019).  Іп



ІЕЕЕ   Intemational   Sсіепtіfіс-Ргасtісаl   Сопfегепсе   РгоЬ1еms   of  ІпfосоmmuпісаtіопS,
Science and Technology (РІС S&Т). (Sсорus)
DОІ:  10.1109Л'ІСSТ47496.2019.9061521
URL: htфS ://www.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85083682083&огіgіп=геSultslіst

2.        Rodinko М., Oliynykov R., gогЬепkо, Y.: Optimization ofthe high попlіпеаг
S-Ьохеs gепегаtіоп mеthоd, Таtга Мt. Маth. РuЬl. 70 (2017), 93-105
URL:httрS://www.геSеагсhgаtе.пеVрuЬlісаtіоп/324046584_ОрtіmіZаtіоп_оf_thе_Ніgh_Nо
п1іпеаг  S-Вохеs  Gепегаtіоп  Method

і.       Род-інко     М.Їб.,     Олійников     Р.В.     дослідження     продукгивності
малоресурсного блокового шифру «Кипарис» на різних платформах. Радіотехніка. 2020.
Вип. 200. С. 51-57.
DОІ:  10.30837/гt.2020.1.200.05
URL:htфS://jоumаls.іпdехсореmісus.соm/Sеагсh/агtісlе?агtісlеІd=2567086

(2)  Нарєжній  Олексій  Павлович,  кандидат  технічних  наук,  (спеціальність
о5.12.17-    Радіотехнічні    та    телевізійні    системи),    доцент    кафедри    безпеки
інформаційних  систем  і  технологій  факульте'іу  комп'ютерних  наук  Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Нарєжній Олексій Павлович
1). У 2021 році був членом спеціалізованих учених рад з правом прийшггя до

розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і. дФ 64.051.019, дФ 64.051.020, дФ
64.051.021.

2). Кандидатська дисертація була захищена у 2014 році.
3). Публікаці.і. рецензента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію

здобувача:
1.         Oleksii Nагіеzhпіі, Еgог Егеmіп, Vladislav Fгоlепkо, Кугуlо СhеmоV, Tetiana

КuZпеtsоVа  and  Ігупа  Сhерuгkо  "RеSеагсh  of StаtіStіса1  Ргорегtіеs  of stгеаm  Sуmmеtгіс
Сірhегs".       ІЕЕЕ       Intemational       Sсіепtіfіс-Ргасtісаl       Сопfегепсе       "РгоЬlеms       of
Іпfосоmmuпісаtіопs. Science and Тесhпоlоgу" (РІС S&Т-2018), рр. 696-700 (Sсорus)
DОІ:10.1109/ІNFОСОММSТ.2018.8632138
URL: https ://www.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
85062838127&огіgіп=геsultslіSt

2.         Gгіпепkо  Т.  О.,  Nагеzhпіу  О,Р.,  GогЬепkо І.D.  Methods  fог mеаSuгіпg the
noise роWег sресtгаl denSity of the гапdоm пumЬег gепегаtог quantum гаdіо optical system
// TelecommunicationS  and Radio Епgіпеегіпg. -Vоlumе 76,  2017,  IsSue  7. рр.  635-651.
(Sсорus)
DОІ:  10.1615/ТеlесоmRаdЕпg.v76.і7.60
URL: httpS ://wWw.sсорuS.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
85029416916&огіgіп=геsultslіSt

3.         О. Р. NагіеZhпіі, V. V. Sеmепеts, Т. О. Gгіпепkо Method fог mеаsuгіпg quantum
phaSe noiSe and 1іпе width of wогkіпg tгапSіtіоп of гаdіо- optical SyStem of гапdоm пumЬег
gепегаtог // Те1есоmmuпісаtіопS and Radio Епgіпеегіпg, Volume 77, 2018, ISSue 19, рр. 1697-
1717. (SсорuS).
DОІ:10.1615/Те1есоmRаdЕпg.v77.і19.30
URL: httpS ://wwW.SсорuS.соm/гесогd/dіSрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
85057891182&огіgіп=геsultslіst

2.        Затвердити   кафедру  безпеки  інформаційних   систем   і  технологій
факультету     комп'ютерних     наук     Харківського     національного     університету
імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару.


