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Під час роботи і навчання в Ph.D. програмі з теоретичної фізики в університеті 
Кларксон, місто Потсдам штату Нью Йорк, я базував свої нові навики та знання на знаннях 
здобутих на Фізико-математичному факультеті (ФМФ) НТУУ КПІ. Великим здобутком у моїй 
освіті на ФМФ стало комп’ютерне моделювання фізичних систем. Під час моєї програми 
Ph.D. я удосконалював підходи до моделювання фізичних систем біологічного характеру 
що входять до розділу фізики м’якої речовини, і включають у себе полімери, гелі, рідини, 
колоїди, рідкі кристали і ряд біологічних матеріалів і т.д., тобто процеси що протікають з 
енергією близькою до енергії кімнатних температур. 

 
За час навчання на ФМФ я освоїв методитки ефективного розв’язання рівнянь 

математичної фізики що обєднують аналітичні та чисельні методи. Аналітичні підходи до 
розв’язування систем дифференціальних рівнянь що описують фізичні системи вимагають 
глибоке розуміння математичного аналізу. Чисельні методи я використовую для розв’язку 
складних систем де аналітичне розвязання отримати неможливо або недоцільно. Такі 
методи вимагають знання лінійної алгебри і широке використання бібліотек для числової 
лінійної алгебри, таких як LAPACK. Системи дифференціальних рівнянь в частинних 
похідних с свою чергу вимагають знання тензорного аналізу, що я освоїв на ФМФ. 

 
Для вирішення задач на ФМФ я вивчав і використовував мови програмування 

FORTRAN та C++. Ці дві мови програмування а токож низка різноманітних продуктів 
програмного забезпечення поклали початок шляху освоєння інших мов програмування що є 
невід’ємними для науково-дослідницької роботи: Python, MATLAB, JavaScript, R, і робота за 
системами супер-комп’ютерів. 

 
Після здобуття Ph.D. я працював у науково-дослідницькій групі на факультеті фізики 

та астрономії в Державному Університеті Мічігану (www.pa.msu.edu) у місті Іст Лансінг 
штату Мічіган, США. Моя робота була зосереджена на математичному моделюванні 
біологічних систем. На сьогодні невід’ємною частиною моєї роботи у лабораторії Джексон 
(www.jax.org) є розробка методів та програмного забезпечення для моделювання 
біофізичних процесів і біологічних систем та розробці біостатистичних методів за 
використання новітніх машинних технологій і досягнень біоінформатики. 

 
З перших днів на ФМФ, для успішного карєрного росту, студентам кафедри 

загальної фізики та моделювання фізичних процесів раджу зосередитись на здобуті міцного 
теоретичного підгрутня що поєднує математичні методи та інформаційні технології. Також, 
дуже важливо, раджу одразу будувати професійне спілкування з колегами і членами цієї 
кафедри для участі у сучасних науково-дослідницьких програмах. 
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