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АНОТАЦІЯ
Науково-дослідна робота школи проводиться
в галузі низькотемпературної надпровідності та
надплинності. Зокрема, досліджується тунельна
динаміка ефекту Джозефсона в бозе та фермісистемах зі спонтанно порушеною симетрією,
вплив бозе-айнштайнівського конденсату на

кінетику надконденсатних атомів в атомарних
бозе-газах. Виконується теоретичне обґрунтування
низки нових експериментальних результатів:
поширення хвиль першого та другого звуку в
конденсованому
бозе-газі,
тунелювання
конденсатів через потенціальний бар’єр тощо.
Досліджуються струмові стани і в однорідних
надпровідниках, і в просторово-неоднорідних надпровідних структурах типу контактів надпровідників через прошарки інших матеріалів: діелектриків, нормальних металів, їх комбінацій, які забезпечують наявність ефекту слабкої надпровідності, вивчення тих чи тих композитів, мікроструктур типу звуження, наноструктур тощо.
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ОСНОВНИЙ ДОРОБОК
Для побудови основних рiвнянь теорiї
надпровiдностi розроблено низку математичних
прийомiв, серед них − метод квазiкласичних
рiвнянь, який дає змогу просто побудувати
градiєнтно iнварiантну теорiю ефекту Майсснера,
урахувати можливу наявнiсть домiшок, зокрема за
високої їх концентрацiї отримати рiвняння Узаделя.
Розглянуто ефекти флуктуацiй параметра порядку,
вивчено на основi мiкроскопiчного пiдходу
джозефсонiвськi контакти і в стацiонарному, i в
нестацiонарному випадку. Узагальнено теорiю на
випадок складнiших контактiв, зокрема з
комбiнацiєю нормальних прошаркiв і дiелектрика.
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