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1. Типи наукових проектів. 
2. Основні етапи та методи виконання наукових досліджень 
3. Реалізація ідеї шляхом науки: як цінний науковий задум може 
стати вартісним проектом. 
4. Критерії вибору технологічних та наукових ніш для 
виконання стартапів. 
5. Апробація наукових результатів на наукових конференціях. 
6. Етапи та форми успішної роботи на результат при виконанні 
дисертаційних досліджень. 
7. Правила підготовки наукової доповіді чи презентації проекту 
з урахуванням аудиторії потенційних слухачів . 
8. Наука як предмет філософського осмислення. 
9. Наукові картини світу як складова засад науки. 
10. Соціологічний поворот у філософії науки: аналіз реальної 
практики науки. 
11. Багатоелектронне рівняння Шредінгера. Адіабатичне 
наближення. Моделювання багатоатомних наночастинок. 
Перехід до одноелектронного наближення. 
12. Методи розрахунку електронної та кристалічної структури 
нанорозмірних систем. Детермінант Слетера. Обмінна та 
кореляційна енергії. Методи Хартрі-Фока, функціоналу 
густини. 
13. Поняття про фізику поверхні. Реконструйовані та 
наноструктуровані поверхні. Розрахунок електронної 
структури наночастинок та поверхонь твердих тіл. 
14. Дослідження наноноб’єктів методом електронної 
мікроскопії на просвіт та на відбиття. Електронна мікроскопія 
широкого поля та сканувальна мікроскопія. Режими темного та 
світлого поля. 
15. Електронна мікроскопія з атомною роздільною здатністю. 
Просвічуюча електронна мікроскопія тривимірних 
нанооб’єктів. Елементний аналіз на рівні окремих атомів. 



 

 

16. Розсіяння та дифракція електронів на поверхні твердих тіл, 
дослідження наноструктур методом дифракції електронів 
низьких енергій. 
17. Універсальний формалізм тунелювання електронів. Пружне 
та непружне тунелювання. 
18. Дослідження та модифікація наноструктур в скануючому 
тунельному мікроскопі. Порівняння СТМ зображень із 
результатами розрахунків методами функціоналу густини. 
19. Дослідження електронної густини в наноструктурах методом 
тунельної спектроскопії. Непружна тунельна спектроскопія 
окремих молекул. 
20. Сучасні методи нанесення тонких плівок в нанотехнологіях. 
Атомно-шарове осадження (Atomic Layer Deposition) в 
технологіях наноелектроніки. 
21. Нанотранзисторні структури на традиційних матеріалах. 
Кремнієві транзистори з ізольованим затвором. 
22. Нанотранзисторні структури на традиційних матеріалах. 
Транзистори на структурах Si-Ge. 
23. Нанотранзисторні структури на традиційних матеріалах. 
Багатозатворні транзистори. 
24. Нанотранзисторні структури на традиційних матеріалах. 
Гетероструктурний транзистор на квантових точках. 
25. Нанотранзисторні структури на традиційних матеріалах. 
Біполярні транзистори. 
26. Вуглецеві наноматеріали. Алотропічні модифікації вуглецю. 
27. Нанотранзисторні структури на новітніх матеріалах. 
Нанотранзистори на основі вуглецевих нанотрубок. 
28. Нанотранзисторні структури на новітніх матеріалах. 
Нанотранзистори на основі графену. 
29. Нанотранзисторні структури на новітніх матеріалах. 
Спіновий нанотранзистор. 
30. Напівпровідникові структури. Гетеропереходи. 
Гетероструктури. 
31. Поняття штучного інтелекту. 
32. Тест Тьюрінга. 



 

 

33. Підходи до визначення терміну “штучний інтелект”. 
34. Можливості сучасних систем штучного інтелекту. 
35. Парадигма машинного навчання. 
36. Типи і задачі навчання з вчителем. 
37. Штучний нейрон. Математична модель штучного нейрона. 
38. Представлення нейронів та нейронних мереж за допомогою 
графів. 
39. Одношаровий персептрон. 
40. Багатошаровий персептрон. 
41. Адаптивна фазована антенна решітка. Відмінність 
адаптивної ФАР від звичайної. 
42. Потенціальні можливості адаптивних ФАР. 
43. Види цифрових антенних решіток та їх застосування. 
44. Фізичні обмеження параметрів антенних систем. 
45. Характеристики антенних решіток. 
46. Фазовані антенні решітки. 
47. Характеристики фазованих антенних решіток. 
48. Фазовані антенні решітки різних класів. Хвильові ФАР. 
49. Фазовані антенні решітки різних класів. Вібраторні ФАР. 
50. Фазовані антенні решітки різних класів. Широкосмугові 
антенні решітки. 


