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Посада претендента під час виконання роботи: 

2011-2012 рр. – студент факультету електроніки та інформаційних технологій 

Сумського державного університету; 

2012-2015 рр. – аспірант кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики 

Сумського державного університету; 

2016 р. – асистент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики 

Сумського державного університету; 

2017-2018 рр. – вчитель математики та фізики Сумського Обласного ліцей-

інтернату спортивного профілю «Барса»; 

2018-2019 рр. – методист відділу освіти Сумської районної державної 

адміністрації; 

2017-2019 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії нерівноважних 

процесів в матеріалах електронної техніки Сумського державного університету 

(за сумісництвом); 

2019 р. – молодший науковий співробітник відділу квантової електродинаміки 

сильних полів № 40 Інституту прикладної фізики НАН України; 

2020 р. – науковий співробітник відділу квантової електродинаміки сильних 

полів № 40 Інституту прикладної фізики НАН України; 

З 2020 р. – завідувач лабораторії інтегрованого моделювання механічних 

властивостей конструкційних матеріалів під дією опромінення у складі відділу 

квантової електродинаміки сильних полів № 40 Інституту прикладної фізики 

НАН України. 



Особистий внесок претендента Бистрика Ю.С. у наукову роботу 

«Транспортні та релаксаційні властивості стохастичних систем із аномально 

повільною еволюцією» полягає у пошуку та аналiзі лiтературних джерел, а 

також проведенні наукового дослідження за темою роботи. Претендент брав 

участь на всiх етапах наукового дослiдження: у проведенні аналiтичних 

розрахункiв, розробці обчислювальних кодів, здійсненні числового 

моделювання, аналізі одержаних результатiв, оформленнi та публiкацiї 

наукових праць. 

Автор брав участь у знайденні граничних густин ймовірності для 

симетричних надповільних польотів Леві та проведенні їх детального 

аналітичного дослідження. Використовуючи модель неперервних у часі 

випадкових блукань з надважкими хвостами розподілів часів очікування 

процесу між стрибками, автором запропоновано алгоритм та проведено числове 

дослідження надповільних польотів Леві та надповільних дифузійних процесів. 

Автором здійснено аналітичне та числове знаходження асимптотичних 

розв'язків рівняння Монтролла-Вейсса для несиметричних надповільних 

польотів Леві, проведено аналіз граничних густин ймовірності для такого 

процесу та отримано їх альтернативні представлення. Автор приймав участь у 

виведенні релаксаційного рівняння для симетричної дворівневої системи, 

структурні елементи якої змінюються згідно з дихотомічним випадковим 

процесом, аналітичному знаходженні асимптотичних законів аномальної 

релаксації в такій системи та проведенні відповідного числового моделювання. 

Автором знайдено релаксаційне рівняння для несиметричної моделі дворівневої 

системи, отримано асимптотичні розв'язки у випадку повільної та надповільної 

релаксації, проведено числовий роз'язок інтегральних релаксаційних рівнянь та 

числове моделювання досліджуваного процесу. Автор брав участь у виведенні 

рівняння для густин ймовірності стрибкоподібних стохастичних процесів, що 

моделюються рівнянням Ланжевена з білим шумом Пуассона, а також проводив  



 


