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В І Д Г У К 

офіційного опонента на дисертацію Булавка Геннадія Володимировича 

"Фотовольтаїчні властивості полімерних композитів, що містять поліметинові 

барвники", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. 

 

Дисертаційна робота Г.В. Булавка присвячена дослідженню фотовольтаїчних 

властивостей полімерних композитів, що містять поліметинові барвники. Автор 

встановив вплив типу полімерної матриці й будови поліметинових барвників на 

фотовольтаїчні характеристики матеріалів. 

Роботу виконано на кафедрі супрамолекулярної хімії Інституту високих 

технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках 

наступних держбюджетних тем: 11БФ07-01 «Фізичні основи процесів формування 

напівпровідникових наноструктур для пристроїв електроніки і фотоніки» (№ 

держреєстрації 0111U006258); 14БП07-02 «Антимікробні та протипухлинні пептиди з 

флуоресцентними, фото чутливими, флуоровмісними та конформаційно обмеженими 

амінокислотами» (№ держреєстрації 0114U003471). 

Актуальність теми. Як показав аналіз наукової, науково-технічної та 

патентної літератури, останнім часом науковці активно розробляють і досліджують 

органічні фотовольтаїчні перетворювачі сонячної енергії (ФПСЕ), серед інших і 

полімерні. На відміну від неорганічних аналогів ФПСЕ дешеві у виробництві, не 

потребують великих енергозатрат, безпечні у користуванні, екологічно чисті, легкі, 

малогабаритні. Та попри численні публікації у світовій науковій літературі, 

присвячені органічній фотовольтаїці, взаємозв’язок «хімічна будова компонентів – 

властивості фотовольтаїчних пристроїв» поки що системно ніхто не досліджував. 

Зокрема досі не з’ясовано роль поліметинових барвників в органічній фотовольтаїці, а 

саме – як зміна їхніх ключових структурних чинників (будови кінцевих груп і 

довжини поліметинового ланцюга) впливає на фотовольтаїчні характеристики.  

Тому поставлена в дисертації мета – встановлення взаємозалежності між 

типом полімерної матриці, будовою поліметинових барвників і фотовольтаїчними 

властивостями кінцевого композиту – є актуальною і своєчасною. Слід зазначити, що 

це перша дисертаційна робота в Україні, присвячена органічним фотовольтаїчним 

матеріалам. 

Структура роботи. Дисертаційна робота Г.В. Булавка складається зі вступу, 

літературного огляду, присвяченого органічним (у тому числі полімерним) 
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фотовольтаїчним пристроям, принципам їх створення та функціонування, п’яти 

розділів (не враховуючи огляд літератури), де наведено результати наукових 

досліджень автора, висновків і списку використаної літератури, що налічує 283 

джерела. Загальний обсяг дисертації становить 227 сторінок. 

У першому розділі Г.В. Булавко всебічно і систематично вивчив стан 

проблеми в науковій літературі, який існував на час постановки мети і завдань даної 

дисертаційної роботи. Він виконав критичний аналіз літератури, узагальнив матеріал, 

виявив «білі плями», внаслідок чого окреслив коло існуючих проблем, вирішення 

яких стало метою його дисертації. Огляд у повній мірі відповідає темі дисертації, 

викладений чітко, логічно та послідовно. Актуальність і оригінальність підкріплено 

публікацією його основного змісту у високо рейтинговому науковому журналі 

«Успехи химии» 2014, Т. 83, № 7, С. 575–599 під назвою «Органические 

фотовольтаические структуры с объемным гетеропереходом: дизайн, морфология и 

свойства» (Г.В. Булавко, А.А. Ищенко).  

У другому (методичному) розділі наведено й описано експериментальні 

методи, які автор застосовував для вивчення досліджуваних об’єктів. Це такі сучасні 

високоінформативні методи, як 
1
Н ЯМР-спектроскопія, УФ-спектроскопія, 

флуоресцентна спектроскопія, атомно-силова мікроскопія, кельвінівська зондова 

електрометрія, вольтамперометрія. 

Третій розділ присвячено виявленню впливу природи полімерів на 

фотовольтаїчні властивості створених матеріалів. Для встановлення загальних 

закономірностей та відмінностей появи фотовольтаїчного ефекту в плівкових 

полімерних композитах автор порівняв особливості використання полімерів різної 

природи: коолігомеру гліцидилкарбазолу з бутилгліцидиловим ефіром, полі-3-н-

гексилтіофену й полі[2-метокси-5-(2-етилгексилокси)-1,4-феніленвінілену], а також 

нефотопровідного полівінілетилалю. У роботі показано, що величина й знак фото-

ЕРС залежать не лише від складу, а й від стану поверхні плівок. Автор уперше виявив 

і пояснив явище обернення знаку електрорушійних сил при зміні вільної поверхні 

плівки на сандвіч-структуру.  

У четвертому розділі досліджено вплив будови термінальних груп 

поліметинових барвників на фотовольтаїчні властивості полімерних композитів на їх 

основі. Автор порівняв, як змінюються ці характеристики при введенні до складу 

композитів катіонних, аніонних і внутрішньоіонних поліметинових барвників.  
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П’ятий розділ присвячено вивченню впливу довжини поліметинового ланцюга 

на величину та кінетику фотовольтаїчного відгуку в різних полімерних матрицях. У 

зразках на основі ГКБЕ як із катіонними, так і з аніонними барвниками подовження 

поліметинового ланцюга зменшує значення фото-ЕРС. Результати квантово-хімічних 

розрахунків показали, що таке зменшення відбувається у першому випадку за 

рахунок зближення ВЗМО полімерної матриці й відповідного поліметину; це сприяє 

рекомбінації екситонів та веде до зниження числа вільних носіїв заряду і, відповідно, 

до спаду фото-ЕРС.  

У другому випадку зниження енергії НВМО аніонних барвників при 

подовженні поліметинового ланцюга спричинює зближення нижчих вакантних 

молекулярних орбіталей донора й акцептора і, відповідно, ослаблення 

фотовольтаїчного відгуку. 

У композитних тонкоплівкових матеріалах на основі інших полімерних 

матриць механізм впливу зростання молекулярної маси барвника на фотовольтаїчні 

характеристики дещо складніший. 

У шостому розділі наведено результати дослідження вольт-амперних 

характеристик ФПСЕ, а також вивчення морфології їх фотоактивного шару методами 

атомно-силової мікроскопії. У дисертаційній роботі уперше виявлено явище 

гістерезису фотоструму, яке виникає при опроміненні пристрою білим світлом, і 

пояснено його природу. За умов такого опромінення збуджуються обидва складники 

матеріалу – і полімерна матриця, і барвник, які характеризуються різною роботою 

виходу електронів, що й зумовлює виникнення гістерезису струму. При селективному 

збудженні компонентів, а також за відсутності опромінення явище гістерезису 

відсутнє. 

Наукова новизна. З-поміж конкретних аспектів новизни особливо можна 

виокремити такі пункти. 

Г.В. Булавко успішно застосував для створення органічних фотовольтаїчних 

матеріалів коолігомер гліцидилкарбазолу з бутилгліцидиловим ефіром (ГКБЕ), 

розроблений групою українських вчених. У дисертаційній роботі автор показав, що 

композити на основі цього олігомеру й поліметинових барвників різної іонності не 

поступаються за своїми фотовольтаїчними характеристиками, а в деяких випадках 

навіть перевершують аналогічні композити на основі широковживаних полімерів 
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полі-3-н-гексилтіофену (Р3НТ) та полі[2-метокси-5-(2-етилгексилокси)-1,4-

феніленвінілену] (MEH-PPV). 

Всупереч усталеним уявленням про механізм виникнення фото-ЕРС у 

дисертаційній роботі продемонстровано можливість виникнення фотовольтаїчного 

ефекту в сумішах двох типових електронодонорів: карбазолвмісного олігомеру та 

аніонних поліметинових барвників. Це явище було виявлено, пояснено та теоретично 

обґрунтовано за безпосередньої участі автора. 

Г.В. Булавко показав, що в композитах на основі ГКБЕ та катіонних 

поліметинових барвників максимальне значення фото-ЕРС спостерігається при 

застосуванні барвників із середнім значенням електонодонорності термінальних груп. 

Встановлено, що за будь-якої зміни значення електронодонорності кінцевих груп 

фотовольтаїчні характеристики композиту погіршуються. Цей висновок зроблено на 

основі систематичного експериментального дослідження фотовольтаїчних 

властивостей композитів, що містять катіонні поліметинові барвники, а також 

квантово-хімічних обчислень. Варто особливо підкреслити, що таке ретельне 

дослідження здійснено вперше. 

Всупереч наявним літературним даним автор довів, що природа аніона 

катіонних поліметинових барвників може суттєво впливати на характеристики 

полімерних фотовольтаїчних комірок з об’ємним гетеропереходом. Виявлено, що цей 

вплив пов'язаний із можливістю фотоіндукованого перенесення електрона в 

контактних іонних па́рах. Автор зробив висновок, що ймовірність такого перенесення 

визначається значенням окисно-відновного потенціалу протиіона. 

У роботі виконано розрахунки молекул поліметинових барвників і мономерних 

ланок полімерів методами неемпіричної квантової хімії як для умов вакууму, так і з 

урахуванням полярності середовища. Слід відзначити, що результати квантово-

хімічних розрахунків добре узгоджуються з експериментальними даними, що 

підтверджує їх достовірність. 

Автор уперше встановив можливість виникнення фото-ЕРС у композитах на 

основі нефотопровідного полімеру полівінілетилалю (ПВЕ) і катіонних 

поліметинових барвників. Показано, що цей феномен пов'язаний з утворенням 

дикатіон-радикалів барвника. 

У дисертаційній роботі вперше виявлено новий в органічній фотовольтаїці 

ефект – гістерезис фотоструму, який виникає при опроміненні фотовольтаїчної 
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комірки білим світлом. Показано, що цей ефект можливий тільки при одночасному 

збудженні всіх компонентів фотоактивного шару фотовольтаїчної комірки. Автор 

пояснив, що гістерезис фотоструму пов'язаний із виникненням локальних 

електричних полів, орієнтованих протилежно до напрямку зовнішнього електричного 

поля. З практичного погляду варто зауважити, що цей ефект слід враховувати при 

створенні полімерних сонячних комірок, які містять іонні органічні барвники.  

Наукова новизна дисертаційної роботи Г.В. Булавка підкріплена публікаціями 

високого наукового рівня у рейтингових міжнародних виданнях і на семи наукових 

конференціях. Це свідчить про те, що дана дисертація відповідає вимогам часу, а її 

основні результати доступні та корисні для світової наукової спільноти. 

 Практичне значення одержаних результатів. Одержані автором 

фундаментальні результати вивчення фотовольтаїчних властивостей полімерних 

композитів, які містять поліметинові барвники, відкривають шляхи до практичного 

створення високоефективних органічних перетворювачів сонячної енергії в 

електричну. У дисертаційній роботі Г.В. Булавко наводить практичні рекомендації 

щодо вибору полімерної матриці і типу барвника для досягнення максимально 

високої продуктивності фотовольтаїчної комірки. 

Варто зауважити, що дисертант уперше запропонував використовувати в 

органічній фотовольтаїці олігомер ГКБЕ, дешевший і простіший у синтезі, аніж його 

відомі аналоги Р3НТ і MEH-PPV. 

Достовірність результатів та висновків. Дисертаційна робота Г.В. Булавка 

виконана на високому науковому рівні. Одержано і узагальнено великий за обсягом і 

цікавий за змістом експериментальний матеріал. Достовірність основних положень і 

висновків дисертаційної роботи базуються на широкому колі теоретичних і 

експериментальних даних і знаходяться у повній відповідності з сучасними 

теоретичними положеннями полімерної, фізичної та органічної хімії. Дослідження 

виконано ретельно, можливість їх відтворення та обґрунтованість висновків не 

викликають жодного сумніву. Квантово-хімічні розрахунки на рівні теорії 

функціоналу густини (DFT-методи із використанням функціоналу B3LYP у базисі 6-

31G(d,p) кваліфіковано зіставлено з експериментальними даними (
1
Н ЯМР, УФ-

спектроскопія, флуоресцентна спектроскопія, атомно-силова мікроскопія, 

кельвінівська зондова електрометрія, вольтамперометрія).  
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Загальна оцінка роботи. Дисертаційна робота Г.В. Булавка є завершеним, 

цілісним науковим дослідженням. Ознайомлення з науковими працями дисертанта, 

опублікованими у фахових високо рейтингових виданнях і матеріалах численних 

наукових конференцій, дає змогу стверджувати, що висновки переконливо 

обґрунтовані й достовірні. Вони мають необхідний елемент новизни, наукову і 

практичну значущість, відкривають перспективи для дальшого розвитку робіт у 

даному науковому напрямі. Одним із таких напрямів може бути створення сонячних 

батарей на основі фотопровідних полімерів та унікальних перетворювачів світлової 

енергії – поліметинових барвників, застосування яких дає змогу перекрити увесь 

видимий спектральний діапазон і суттєво розширити чутливість комірки у практично 

важливому ІЧ-діапазоні. 

Дисертаційна робота добре оформлена, чітко викладена, в ній наведено всі 

необхідні дані, які підтверджують основні положення та висновки. Однак вона не 

позбавлена деяких недоліків.  

1. У своїй дисертаційній роботі автор використовує олігомер ГКБЕ, 

порівнюючи його з іншими широкозастосовуваними фотопровідними (Р3НТ, 

MEH-PPV) і нефотопровідним (ПВЕ) полімерами. Однак у тексті дисертації не 

пояснюється, чому з широкого спектру карбазолвмісних полімерів, таких як полі-N-

вінілкарбазол (ПВК), поліепоксипропілкарбазол (ПЕПК) та ін., автор вирішив 

використати для досліджень саме коолігомер гліцидилкарбазолу з бутилгліцидиловим 

ефіром (ГКБЕ).  

2. У дисертаційній роботі обговорюються напівпровідникові та спектрально-

люмінесцентні властивості олігомеру ГКБЕ, однак не наводяться дані про значення 

його середньої молекулярної маси, характеристичної в’язкості та інші фізико-хімічні 

властивості та механічні характеристики (напр., відносне подовження, міцність на 

розрив).  

3. Яким чином проводився контроль розподілу молекул барвників у полімерній 

матриці? Було б доречним, на мою думку, залучити ще сканувальну електронну 

мікроскопію та рентгеноструктурні дослідження, щоб довести утворення агрегатів 

барвника в полімерних композитах.  

4. Методом АСМ проведені дослідження морфології полімерних плівок з 

великим вмістом барвника 1.16б (33-60%). Цікаво було б отримати такі дані для ГКБЕ 

з оптимальним вмістом барвників, тобто 10%.   
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5. У розділі 2 описується методика квантово-хімічних розрахунків молекул 

барвників і модельних мономерів ГКБЕ та Р3НТ. В тексті дисертації говориться, що 

всі розрахунки виконані неемпіричним методом DFT/B3LYP в базисі 6-31G(d, p), 

однак не наводиться обґрунтування, чому саме цей базис було обрано для 

розрахунків. 

Також слід зауважити, що дисертант некоректно вживає словосполучення 

«напрямки розвитку», «напрямки науки». Згідно з правилами українського правопису 

«напрямок» повинен мати вектор, наприклад «напрямок магнітних силових ліній», 

«напрямок перенесення зарядів». В інших випадках уживається слово «напрям».  

Дисертант користується різними формами написання терміну «іон» – «йон», 

«протийон», але водночас «аніон» і «катіон». Насправді правильним є написання 

«іон» як самостійного терміну, так і в складних словах («аніон», «катіон», 

«протиіон»). Джерело – академічний «Російсько-український словник наукової 

термінології», вид-во «Наукова думка», Київ, 1998 р.) 

Однак наведені зауваження не зменшують основних досягнень дисертанта. Він 

є кваліфікованим фахівцем у галузі хімії високомолекулярних сполук. Автореферат і 

опубліковані у фахових виданнях статті відображають основні результати дисертації, 

які відповідають вимогам пунктів 9, 10, 11, 12 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 

щодо кандидатських дисертацій, а її автор, Геннадій Володимирович Булавко, 

заслуговує присудження йому наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. 

 

Офіційний опонент 

Завідувач відділу модифікації полімерів 

Інституту хімії високомолекулярних 

сполук НАН України 

доктор хімічних наук, професор                                   С.В. Рябов 

 

підпис Рябова С. В. засвідчую 

Учений секретар ІХВС НАН України, 

к.х.н.         В.Д. Мишак                                                                       

30 вересня 2015 р.  
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В І Д Г У К 

офіційного опонента на дисертацію Булавка Геннадія Володимировича 

"Фотовольтаїчні властивості полімерних композитів, що містять поліметинові 

барвники", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних 

наук за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. 

 

Дисертаційна робота Г.В. Булавка виконана у сучасному напрямку наукових 

досліджень, що стрімко розвивається – органічній фотовольтаїці. В роботі 

систематично досліджено вплив будови поліметинових барвників різної будови та 

йонності і полімерів на фотовольтаїчні властивості їх композитів. Робота виконана на 

кафедрі супрамолекулярної хімії Інституту високих технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках наукових тем кафедри. 

Актуальність теми. Проблема створення органічних фотовольтаїчних 

пристроїв сьогодні є у фокусі спеціалістів різних галузей: хіміків, фізиків, матеріало-

знавців, про що свідчить присвячений даній проблематиці масив публікацій, об’єм 

якого зростає експоненційним чином. Більшість досліджень у цій галузі до цього часу 

були спрямовані головним чином на розробку підходів, що дозволяють досягти 

максимальної ефективності перетворення фотовольтаїчним пристроєм світлової 

енергії в електричну. У той же час, фундаментальні засади розуміння механізмів 

взаємодії окремих складових фотовольтаїчної комірки та впливу їх хімічної будови на 

ефективність перетворення світла перебувають на початковій стадії розробки і нако-

пичення первинного експериментального матеріалу. З огляду на це, мета даної дисер-

таційної роботи, а саме встановлення взаємозв’язку між будовою фоточутливих полі-

мерів, ключовими структурними факторами поліметинових барвників – сенси-

білізаторів і фотовольтаїчними властивостями їх композиту є високоактуальною.  

Повнота опублікування положень дисертації. Основні результати 

дисертаційної роботи Булавка Г.В. достатньо повно розкриті в авторефераті та 

відображені у 13 друкованих працях, з яких 6 – статті у фахових наукових виданнях, 

зокрема одна оглядова. Наукові видання, в яких опубліковані результати роботи, 

входять в перелік ДАК України. Основні результати роботи пройшли грунтовну 

публічну апробацію і опубліковані у вигляді 7 тез доповідей на міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях. 

Достовірність результатів та висновків. Дисертаційна робота Булавка Г.В. 

виконана на достатньо високому науковому рівні. Всі експериментальні дані 

одержані з використанням сучасних методів досліджень (методи електрохімічних 

досліджень, методи квантово-хімічних розрахунків, атомно-силова мікроскопія, 

електронна та люмінесцентна спектроскопія тощо), що свідчить про належну 

кваліфікацію дисертанта як самостійного та здібного науковця. Дослідження виконані 

дуже ретельно, відтворюваність результатів та обґрунтованість висновків не 

викликають жодних сумнівів. Вибір об´єктів дисертаційного дослідження, а також 

методів фізико-хімічного експерименту є цілком обгрунтованим. 
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Структура роботи. Дисертаційна робота Г.В. Булавка складається зі вступу, 

шести розділів, першим з яких є літературний огляд, що присвячений проблемі 

створення і функціонування органічних фотовольтаїчних пристроїв, висновків та 

списку використаної літератури, що налічує 283 джерела. Загальний обсяг дисертації 

складає 227 сторінок, вона містить 53 рисунки та 18 таблиць.  

У вступі висвітлено мету і завдання дослідження, сформульовано наукову 

новизну та практичне значення роботи, вказано особистий внесок здобувача у прове-

денні цих досліджень. Перший розділ дисертаційної роботи Г.В. Булавка присвяче-

ний огляду сучасної літератури, присвяченої органічним фотовольтаїчним пристроям. 

В літературному огляді Г.В. Булавком узагальнено та систематизовано основні 

підходи до створення органічних фотовольтаїчних структур. Розглянуто нові фото-

вольтаїчні матеріали на основі фулеренів, органічних барвників і споріднених їм 

сполук, графена та супряжених полімерів. Основну увагу приділено взаємозв'язку 

хімічна будова – властивість матеріалу. Проаналізовано вплив морфології 

фотоактивного шару на фотовольтаїчні характеристики пристрою. Розглянуто основні 

шляхи оптимізації цих характеристик. Літературний огляд характеризується високою 

якістю, цілісністю та інформативністю і в повній мірі відповідає тематиці дисертації.  

У другому розділі детально описано методики очистки розчинників та 

приготування зразків, представлено методики проведення фотовольтаїчних 

вимірювань, описано процес синтезу нового мероціанінового барвника. 

У третьому розділі розглянуто особливості прояву фотовольтаїчного ефекту в 

плівкових структурах з відкритою поверхнею та у зразках “сендвічевого” типу. 

Встановлено фотовольтаїчні властивості композитів на основі відомих фотопровідних 

полімерів Р3НТ, MEH-PPV, нефотопровідного полівінілетилалю, а також нового, 

запропонованого в роботі кополімеру гліцидилкарбазолу з бутилгліцидиловим етером 

(ГКБЕ). Показано можливість обернення знаку фото-ЕРС при переході від зразків з 

вільною поверхнею до сендвіч-структур. Встановлено, що композити на основі 

олігомеру ГКБЕ не поступаються за фотовольтаїчними характеристиками анало-

гічним композитам на основі супряжених полімерів Р3НТ і MEH-PPV. 

Четвертий розділ присвячено дослідженню фотовольтаїчних властивостей 

полімерних композитів, що містять поліметинові барвники з різними за будовою 

кінцевими групами. Автором встановлено, що при застосуванні олігомеру ГКБЕ і 

катіонних поліметинів найвищі значення фотоіндукованої електрорушійної сили 

(е.р.с.) спостерігаються для барвників з середньоелектронодонорними термі-

нальними групами. Відхилення електронодонорності кінцевих груп від середнього 

значення супроводжується зниженням фотовольтаїчних характеристик композиту. 

Показано, що в більшості випадків композити на основі олігомеру ГКБЕ пере-

вершують за фотовольтаїчними властивостями аналогічні композити на основі 

супряженого полімеру Р3НТ, внаслідок можливості спектрально-селективного 

фотозбудження барвника в присутності полімеру. У випадку ж неселективного 

збудження гетероструктур Р3НТ/барвник має місце перекривання смуг поглинання 

компонентів, одночасне збудження яких може призводити до перебігу небажаних 

процесів зворотного перенесу електрона. 
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У п’ятому розділі  встановлено вплив довжини поліметинового ланцюга у 

поліметинових барвників різної йонності (катіонних, аніонних, внутрішньойонних) на 

фотовольтаїчні властивості їх композитів з полімерами. Дисертантом показано, що 

для олігомеру ГКБЕ найкращі фотовольтаїчні параметри спостерігаються при 

застосуванні барвників з найкоротким поліметиновим ланцюгом. Збільшення 

довжини поліметинового ланцюга призводить до падіння фотовольтаїчної активності 

досліджених композитів. Показано, що в супряженому полімері Р3НТ при 

подовженні поліметинового ланцюга величина фотовольтаїчного відгуку спочатку 

зменшується, а при подальшому подовженні – збільшується внаслідок перебігу 

побічних процесів зворотного перенесення електрона від акцептора до донора при 

одночасному збудженні донорної та акцепторної складових комірки. 

У шостому розділі розглянуто фотовольтаїчні властивості полімервмісних 

сонячних елементів з фотоактивним шаром складу Р3НТ/фулерен РСВМ, в який 

вводили домішки поліметинових барвників з метою розширення діапазону 

спектральної чутливості сонячного елементу. Детально досліджено вольт-амперні 

характеристики вищезгаданих фотовольтаїчних комірок, методом атомно-силової 

мікроскопії охарактеризовано морфологію фотоактивного шару. Знайдено новий 

ефект гістерезису вольт-амперних кривих при одночасному фотозбудженні полімера 

та барвника, дана інтерпретація його природи. 

Вищевикладене свідчить про наявність в дисертаційній роботі Булавка 

Геннадія Володимировича достатньої кількості елементів наукової новизни, яка 

підтверджується також публікацією основних результатів роботи (а також огляду 

літератури) у високорейтингових  наукових виданнях. Автор вперше показав можли-

вість застосування широкозонного ко-олігомеру ГКБЕ як аналога відомих фотопро-

відних полімерів P3HT і MEH-PPV, який дозволяє здійснювати селективане фото-

збудження барвників у складі фотовльтаїчних систем. Вперше встановлено низку 

закономірностей, що пов’язують будову поліметинових барвників (зокрема довжину 

поліметинового ланцюга, природа кінцевих функціональних груп та протийону) на 

фотовольтаїчний відгук полімерних композитів на їх основі. Знайдено явище 

гистерезису фотоструму при одночасному фотозбудженні фотопровідного полімеру 

та барвника у складі фотовольтаїчної композиції. Показана можливість і встановлені 

причини генерації фото-е.р.с. в системах, що містять полімер та баирвник з 

вираженими донорними властивостями. 

Дисертаційна робота Г.В. Булавка написана гарною науковою мовою, одержані 

результати викладені чітко і послідовно. Аналіз отриманих даних і висновки є дуже 

ґрунтовними, що засвідчує високу кваліфікацію здобувача. Практичне значення 

одержаних результатів не викликає сумнівів. Встановлені автором особливості 

фотовольтаїчних ефектів в полімерних композитах з різними за будовою 

поліметиновими барвниками відкривають широкі можливості для створення нових і 

вдосконалення відомих матеріалів, що застосовуються для перетворення світлової 

енергії в електричну. Окрім цього, слід відмітити, що розвинутий автором метод 

вимірювань фото-е.р.с. на плівках з відкритою поверхнею має велике практичне 

значення, оскільки значно спрощує процес приготування зразків.  
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При ознайомленні з дисертаційною роботи Г.В. Булавка виникла низка 

зауважень, як до змісту, так і до оформленння роботи, які представлено нижче. 

Зауваження до змісту.  

1. У другому розділі дисертації з занадто високою деталізацією описуються 

технологічні процеси виготовлення макетів фотовольтаїчних систем, наприклад 

процес напилення шару алюмінію. У той же час, важливі методики реєстрації 

спектрів поглинання та флуоресценції у роботі відсутні. Незрозуміло також, яким 

чином визначали товщину окремих шарів компонентів комірок з точністю порядку 

50–100 нм (стр. 63-64). 

2. Представлені в розділах 4.1.1, 4.3.1 та 4.3.2 результати були б більш 

переконливими, якщо були б одержані при опроміненні композитних плівок єдиним 

“білим” джерелом світла, а не різними за спектральним складом випромінення та його 

інтенсивністю “зеленим”, “синім” та іншими світлодіодами. 

3. Припущення автора про утворення ексимерів барвників (схема 3.1-3.3, стор. 83) в 

процесі транспорту зарядів не підкріплена експериментальними  доказами, зокрема 

спостереженням ексимерної флуоресценції.  

4. Поза розглядом залишилось важливе питання фотохімічної стабільності 

полімеринових барвників в досліджених композитах. 

5. На стор. 141 автор стверджує що “вопреки имеющимся литературным данным о 

том, что влияние противоионов (красителей) связано с их различной способностью к 

диффузии, показано, что влияние притовоиона связано с возможностью 

фотоиндуцированного переноса электрона в контактых ионных парах”. У той же час, 

в роботі відсутні дані, які дозволили б надійно виключити дифузійний механізм як 

альтернативний, який може реалізуватись поряд з основним, електронним механізмом 

впливу протиійону, аргументованим автором. 

6. На стор. 169 автор робить висновок про те, що подовження поліметинового  

ланцюга на одну вініленову ланку призводить в цілому до зниження фото-е.р.с. у два 

рази. Таке твердження є невиправдано загальним, адже автор дослідив лише барвники 

з однією, двома та трьома вініленовими ланками, якими і слід було би обмежитись в 

даному висновку. 

Зауваження до оформленння. Дисертацію написано гарною науковою мовою, 

матеріал викладено чітко та охайно. Тим не менш, зустрічається низка помилок та 

неточностей. В табл. 3.1 для однієї структури (Р3НТ + 10 ваг.% 3.1) поряд наведено 

два різні значення фото-е.д.с. На стор. 87 представлено обговорення даних, 

зображений на рисунку 3.7, який в роботі відсутній. Не розкритий також достатньо 

екзотичний термін “девіація барвника”, мало відомий широкому загалу  (стор. 93).  

Перший абзац стор. 95 є повтором  відповідного абзацу зі стор. 75. Невдалим 

видається термін “активатор триплетів” для опису впливу важких йонів галогенів на 

динаміку утворення триплетно-збуджених барвників (стор. 121). Позначення 

спектрального діапазону випромінення джерел світла мають жаргонний характер, 

наприкад, зелений діод, червоний діод тощо. Зустрічаються редакторські описки, 

наприклад “сендивичего типа” (стр. 61), “с максимумами я - на длинах волн” (стор. 

85), “также 1.14в и противоположно1.12” (стор. 86), “в электрическую энергии” (стор. 
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101), “возрастание вероятности экситонов” (стор. 143), “поглощающих ИК области 

спектра” (стор. 152), “на том, во-первых, НВМО ПК...” (стор. 155), “может в ГКБЭ 

может понизиться...” (стор. 168), “при удлинении полиметиновый цепи красителя” 

(висновок 6, стор. 188) тощо. 

Слід зазначити, що висловлені зауваження не мають принципового характеру 

та не впливають на безумовно позитивну загальну оцінку роботи Г.В. Булавка, яка є 

цілісним і завершеним дослідженням, з чітко поставленою і досягнутою метою, 

виконане на достатньо високому інструментальному рівні. Не виникає сумнівів у  

відповідності роботи паспорту спеціальності 02.00. 06 – хімія високомолекулярних 

сполук. На основі вищевикладеного вважаю, що дисертаційна робота 

"Фотовольтаїчні властивості полімерних композитів, що містять поліметинові 

барвники" є завершеним науковим дослідженням, яке за актуальністю обраної теми, 

обсягом експериментального матеріалу, глибиною його аналізу, новизною та 

практичним значенням отриманих результатів, обґрунтованістю висновків та якістю 

оформлення повністю відповідає вимогам п.п. 9, 11 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 

щодо кандидатських дисертацій, а дисертант – Булавко Геннадій Володимирович – 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата хiмiчних наук за спеціальністю 

02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук.  
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