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 Найважливіші наукові результати: 
*і) Нормальні метали: 

- Експериментально вирішена проблема однозначного доказу співіснування в електронній плазмі двох 
принципово різних типів збуджень, зумовлених однією групою носіїв на поверхні Фермі, - 
колективних та квазіодночастинкових. 
- Спостережено гігантські квантові осциляції Шубнікова де-Гааза у високочастотних властивостях 
монокристалів кадмію (1981 р.) та вольфраму (1983 р.). 

*іі) Надпровідники: 
- Спостережено аномальний магнітопольовий гістерезис та з’ясовано його механізм у слабкозв’язаних 
матеріалах (1989 р.). 
- Виявлено гігантську магнітострикцію (10-4 -10-5) та гігантські стрибки розмірів надпровідників при 
термомагнітних лавинах (1996 р.). 
- Відкрито нове явище - магніторозшарування у надпровідних YBaCuO кристалах. 
- Спостережено новий гальваномагнітний ефект у монокристалах YBaCuO з анізотропним пінінгом 
(1998р.). 
- Виявлено нову динамічну властивість критичного стану надпровідників - інверсію гігантського 
магнітного моменту внаслідок термомагнітних лавин (2016 р.). 

*ііі) Металокомплекси на основі фулерену: 
- Виявлено суперпарамагнетизм у нанокомлексах С60Fe та С60Co3 (2002). 
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