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Представлені результати досліджень з питань теоретичної фізики, фізики 

твердого тіла та радіофізики.  
Обговорюються питання оцінки можливих сигналів абелевого Z' бозона, 

застосування SU(2) ґраткової калібрувальної теорії поля, вдосконалення космо-
логічних моделей, опису повністю іонізованої плазми та електромагнітного поля 
в середовищі з нерухомих дворівневих випромінювачів.  

Розглядаються проблеми отримання та дослідження властивостей композит-
них матеріалів на основі синтетичних опалів, двооксиду ванадію, багатокомпонент-
них високоентропійних сплавів, магнітотвердих матеріалів у метастабільному стані. 
Також досліджуються структура та властивості твердих розчинів на основі моно-
бориду заліза, процеси кристалізації в мікродротах і перезарядки в полікристалічних 
напівпровідниках. Представлено результати моделювання процесів кристалізації 
металів та розрахунку енергетичних і геометричних характеристик кремнієвих нано-
кластерів.  

Досліджуються процеси у хвилеводно-діелектричній структурі у вигляді 
закритичного прямокутного хвилеводу з діелектричною вставкою.  

Для наукових та інженерно-технічних працівників у галузі теорії поля, фізики 
твердого тіла, теоретичної та прикладної електродинаміки.  
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