
Орієнтовні теми для дослідницьких робіт: 

Експериментальна фізика 

1. Розробка чисельного методу метаевристичної оптимізації. 

2. Розробка методу оптимального налаштування ПІ-регуляторів. 

3. Експериментальні дослідження змін потужності сонячних фотоелектричних 

панелей у залежності від кута падіння на них сонячних променів. 

4. Дослідження впливу світла різного спектру на ріст та розвиток рослин. 

5. Бактерицидна дія УФ-випромінювання на біологічні об’єкти. 

6. Дослідження дії електромагнітної енергії на біологічні об’єкти. 

7. Перетворення синього випромінювання світлодіодів у біле світло за 

допомогою композитів на основі целюлози. 

8. Вісмутовмісна склокераміка для джерел білого світла. 

9. Вибір структури системи енергопостачання з перетворювачами 

електроенергії та нетрадиційними відновлюваними джерелами енергії. 

10. Оптимізація режимів виробництва та споживання електричної енергії в 

умовах ринку електричної енергії. 

11. Дослідження сучасних методів використання сонячної енергії. 

12. Застосування термоелектричних перетворювачів в науці та техніці. 

13. Кріогенний транспорт. (Рідкий азот). 

14. Електромеханічні системи для перетворення енергії вітру в електричну 

енергію. 

15. Дослідження відбивання лазерного променя в дзеркальних полімерних 

плівках.  

16. Азотування та оксидування металічних плівок у плазмі тліючого розряду для 

збільшення міцності матеріалів. 

17. Дослідження структури і властивостей надтонких органічних плівок 

методами сканувальної зондової мікроскопії. 

18. Дослідження поверхневих явищ у надтонких плівках, адсорбованих на 

атомногладких поверхнях. 

19. Дослідження електричних властивостей адсорбованих плівок методами 

сканувальної тунельної спектроскопії. 

20. Взаємодія світла з твердим тілом, явище фотопровідності у напівпровідниках 

21. Дослідження збуджених станів органічних та неорганічних сполук методами 

оптичної спектроскопії. 

22. Дифузія колоїдних частинок в анізотропному середовищі. 

23. Дифракція на світлоіндукованих гратках. 



24. Спостереження кілець Ньютона та вимірювання довжини хвилі 

випромінювання світлодіоду (червоне, жовте, зелене, синє світло). 

25. Когерентне випромінювання лазерного джерела. Формування плоскої хвилі 

за допомогою оптичної системи. Дифракція на отворі та щілині. Експеримент 

Юнга.Вимірювання довжини хвилі. Інтерференція пучків та знаходження 

довжини когерентності. 

26. Спостереження картини інтерференції двох плоских хвиль. Періодичний 

розподіл інтенсивності та його залежність від кута сходження хвиль. 

27. Спекл-структура розсіяного когерентного світла. Залежність розміру спеклів 

від властивостей диффузора. Спостереження еволюції спекл-поля від 

дифузора до далекої зони. 

28. Інтерференційна картина від плоскої хвилі та спекл-поля. Спостереження 

оптичних вихорів (дислокацій хвильового фронту). 

29. Атомно-силова мікроскопія і спектроскопія. 

30. Системні дослідження особливостей ростових процесів у багатошарових 

напівпровідникових структурах із варіаціями наноструктурних елементів: 

квантовими точками, нитками, колами, «молекулами» квантових точок та ін. 

31. Раманівсько-люмінесцентна субмікронна спектроскопія. 

32. Розробка комплексного підходу до вирішення міждисциплінарних питань 

фундаментальної, прикладної, міжгалузевої науки і промисловості. 

33. Високороздільна рентгенівська дифрактометрія. 

34. Визначення параметрів багатошарових епітаксійних структур методом Х- 

променевої дифрактометрії. 

35. Вимірювання параметрів і структури кристалітів в аморфних і кристалічних 

матрицях, зокрема Si в SiOх. 

36. Визначення параметрів багатошарових дзеркал за допомогою Х-променевої 

рефлектометрії. 

37. Дослідження властивостей механічних хвиль. 

38. Датчик виявлення рухомого об’єкта на основі ефекту Доплера. 

39. Стоячі хвилі. Звук у металевих стрижнях. 

40. Динаміка руху краплі речовини у воді. Вихрові кільця. 

41. Дослідження протікання струму в суміші. 

42. Теплове розширення тіл. 

 

 



Допомогу з виконанням роботи на теми 1 – 8 можна отримати в Національному 

університеті біоресурсів та природокористування; 9 – 15 в Київському 

політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського; 16 – 28 в Інституті фізики НАНУ; 

29 – 36 в Інституті фізики напівпровідників НАНУ. 

 

Теоретична фізика 

1. Дослідження кульової блискавки. 

2. Дослідження альтернативних джерел енергії. 

3. Створення нової маскувальної сітки для зони АТО. (Метод оптичних ілюзій). 

4. Перспектива та стратегія впровадження локальних джерел енергії з 

використанням водню. 

5. Технічні та економічні аспекти застосування багатозонного тарифу на 

електроенергію для побутових споживачів. 

6. Дослідження плазмохімічних процесів у розрядах бар’єрного типу за 

атмосферного тиску. 

7. Поширення поляризованого світла у рідких кристалах, рідкокристалічні 

дисплеї. 

8. Лазерні пучки у лінійних та нелінійних середовищах. 

9. Фотоіндуковані зміни показника заломлення, оптичного поглинання та 

методи їх вимірювань. 

10. Плазмооптичні системи у розрядах магнетронного типу. 

11. Світлоіндуковане розсіяння у фоторефрактивних кристалах. 

12. Вікові та спорадичні зміни магнітного поля Землі. 

13. Біогазові установки як джерела альтернативної енергетики. 

14. Класичні та релятивістські особливості опису руху тіл у природних 

координатах. 

15. Віртуальне дослідження використання ефекту Доплера на Землі та у космосі. 

16. Залежність характеристик звукових коливань від зовнішніх чинників. 

17. Дослідження явища електромагнітної індукції. 

18. Віртуальний конструктор електричних схем: дослідження характеристик 

постійного струму. 

19. Розрахунок електричних кіл за правилами Кірхгофа за допомогою mathcad.    

20. Рівняння стану водяної пари.  

21. Ілюзії зору. 

22. Спосіб добування енергії з атмосфери. 



23. Синхронізація коливальних об’єктів при їх розташуванні в пересічних 

площинах. 

24. Броунівський рух в світлі волоконної оптики. 

 

Допомогу з виконанням роботи на теми 1 – 5 можна отримати Київському 

політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського; 6 – 11 в Інституті фізики НАНУ; 

12, 13 в Національному університеті біоресурсів та природокористування. 

 

Астрономія та астрофізика 

1. Спостереження змінних зір за допомогою телескопа. 

2. Фотометрія та астрометрія потенційно-небезпечних для Землі астероїдів.  

3. Дослідження спектрів подвійних систем.  

4. Сонячні спалахи та стан аварійності на дорогах Київщини. 

5. Її величність гравітація. 

6. Космічний політ насіння. 

7. Дослідження руху Венери навколо Сонця. 

8. Дослідження маловивчених явищ на диску планети Юпітер за результатами 

візуальних спостережень. 

9. Комети Головного поясу астероїдів – парадоксальне явище в космогонії 

Сонячної системи. 

10. Телескопи: вікно в дивовижний світ космосу. 

11. Періодичність спалахів блиску квазара OJ 287. 

12. Транзитна фотометрія окремих екзопланет за результатами міжнародних баз 

даних. 

13. Магнітні бурі в атмосфері планет гігантів Сатурна, Урана (спостереження, 

статистика, інтерпретація). 

14. Дослідження сонячної активності. 

15. Визначення висоти гір на Місяці за фотографіями. 

 

Аерофізика та космічні дослідження 

1. Дослідження обертального руху планет Сонячної системи. 

2. Вплив водяної пари на атмосферу Землі. 



3. Розрахунок орбіти штучного супутника планети та її зміни під впливом 

природного супутника. 

4. Глобальні зміни клімату: антропогенна та космічна концепції. 

5. Сезонні зміни температури верхньої атмосфери Землі. 

6. Дослідження руху супутників Юпітера. 

7. Дослідження руху планет на небесній сфері. 

8. Діаграма Гершпрунга-Рассела. 

9. Вплив сонячної активності на процеси в атмосфері Землі. 

10. Індекси та цикли Сонячної активності. 

11. Використання фізичної сили людини в космічному просторі. 

12. Моделювання перельоту автоматичної міжпланетної станції з орбіти іншої 

міжпланетної станції з орбіти Землі на орбіту іншої планети при заданому 

положенні планет. 

13. Визначення напруженості магнітного поля в сонячних плямах. 

14. Наземні спостереження метеорних потоків.  

15. Сучасні супутникові методи дослідження земної поверхні. 

 

 

 


