
    ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

на дисертаційну роботу Ткаченка Ігоря Михайловича  

“Мономери та ароматичні поліетери з перфторованими моно- та 

біфеніленовими фрагментами”,   

представлену на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук   

за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук 

 

Дисертаційна робота Ткаченка Ігоря Михайловича присвячена 

розробці стратегії синтезу та одержанню нових типів функціоналізованих 

перфторароматичних етервмісних мономерів, олігоетерів і поліетерів на їх 

основі, дослідженню їх структури і властивостей та шляхів використання для 

створення нових поколінь матеріалів в мікроелектроніці; як 

газорозподільних мембран та для подальшого створення матеріалів для 

зберігання газів; як компонентів для рідкокристалічних систем. 

Актуальність обраної дисертантом теми не викликає жодних 

сумнівів – розробка методів синтезу нових типів функціоналізованих 

перфторароматичних етервмісних мономерів, олігоетерів і поліетерів на їх 

основі, способів регулювання хімічної будови, молекулярної архітектури, 

електронної конфігурації та функціональної спрямованості даних сполук, 

встановлення зв’язку між хімічною будовою, структурою та 

властивостями одержаних сполук, є нагальною та важливою.  

Ця робота є частиною фундаментальних досліджень, які проводяться 

у відділі хімії олігомерів та сітчастих полімерів ІХВС НАН України у 

відповідності з планами науково-дослідних робіт ІХВС НАН України 

«Реакційноздатні поліфункційні олігомери і полімерні системи на їх 

основі» (2008-2012 рр., № держ. реєстрації 0107U011341), «Синтез та 

функціоналізація гетероланцюгових олігомерних та полімерних систем» 

(2013-2017 рр., № держ. реєстрації 0112U007746) і «Cинтез та дослідження 



 

 

2 

блоколігомерних і полімерних систем з перфторованими і 

високоосновними фрагментами» (2018-2022 рр., № держ. реєстрації 

0217U006962). Автор був виконавцем та відповідальним виконавцем 

окремих розділів, що виконував і виконує ці роботи.  

Наукова новизна дисертації Ткаченка Ігоря Михайловича полягає в 

тому, що ним створено новий напрямок у хімії високомолекулярних 

сполук – синтез нових етервмісних мономерів та олігомерних і полімерних 

систем з перфторароматичними ядрами в своєму складі.  

Представлена робота є першим комплексним дослідженням в хімії 

фторованих полімерних сполук, одержаних з мономерів з різним типом 

реакційноздатних груп (нуклеофільної та електрофільної природи), які в 

своєму складі поряд з перфторароматичними фрагментами містять етерні 

зв’язки в складі оксифеніленових ланок, а також групи та фрагменти 

заданої функціональної спрямованості. Розроблено шляхи отримання 

сітчастих органо-неорганічних кремнійвмісних систем золь-гель методом 

та іншими реакціями із регульованою структурою та властивостями.  

В роботі детально, із застосуванням сучасних методів, досліджено 

структуру та властивості функціоналізованих полімерів та встановлено 

закономірності впливу природи фторованих та ізомерних фрагментів, виду 

функціональних груп, жорстких та гнучких ланок, чергування мономерних 

залишків, способу синтезу полімерів на їхню структурну організацію та 

властивості, зокрема діелектричні, газотранспортні, сорбційні, 

рідкокристалічні тощо. 

Практичним  доробком дисертаційної роботи можна вважати її 

вклад у розвиток сучасних технологій виробництва нових полімерних 

матеріалів, зокрема одержані нові етервмісні мономери нуклеофільного та 

електрофільного характеру з перфторароматичними фрагментами, в тому 

числі з додатковими заданими функціональними характеристиками, 
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перспективні для отримання широкого спектра поліфункціональних 

ФПАЕ за різними механізмами. Виявлені закономірності формування та 

функціоналізації ФПАЕ лінійної та сітчастої будови за різних умов 

перспективні для цілеспрямованого створення плівкоутворювальних 

матеріалів з підвищеними фізико-механічними та термічними 

характеристиками. 

Одержані в даній роботі мономери перспективні для синтезу 

широкого кола класів поліфункціональних фторованих полімерів. 

Представлена кваліфікаційна наукова праця оформлена для наукової 

доповіді за сукупністю статей. 

Дисертаційна робота складається з анотації українською та 

англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків та додатків. 

Структура роботи побудована від синтезу мономерів до синтезу 

полімерів, та їх функціоналізації різними групами та методами. 

Дана робота спрямована перш за все на багатопланову 

функціоналізацію та різноманітний дизайн відправних мономерів 

введенням різних типів реакційноздатних груп, а також фрагментів з 

різною фізичною функцією. Це відкриває нові підходи подальшої 

функціоналізації ФПАЕ на їх основі як в основному і бічному 

полімерному ланцюгу, так і шляхом зміни хімічного складу і молекулярної 

архітектури полімеру в цілому, його структури і властивостей. 

Достовірність і обґрунтованість наукових результатів представленої 

роботи забезпечені використанням комплекса сучасних методів і методик 

досліджень: спектроскопія ЯМР на ядрах 
1
Н, 

13
С і

 19
F, ІЧ, УФ і мас-

спектроскопія, гель-проникна хроматографія (ГПХ), віскозиметрія, 

механічні дослідження (міцність на розрив та відносне подовження 

полімерних плівок), атомно-силова мікроскопія (АСМ), сканувальна 

електронна мікроскопія (СЕМ), диференційна сканувальна калориметрія 
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(ДСК), термогравиметричний аналіз (ТГА), поляризаційно-оптична та 

діелектрична релаксаційна спектроскопія (ПОС та ДРС відповідно), 

низькотемпературна адсорбція парів азоту (вивчення пористих 

характеристик). Дослідження газотранспортних характеристик 

(коефіцієнти проникності та дифузії) мембран проводили на приладі MKS 

Baratron. Оцінка гідрофобних властивостей полімерів проведена методом 

визначення змочуваності. 

Достовірність наукових результатів також забезпечена ретельним 

обговоренням і аналізом одержаних експериментальних даних та їх 

співставленням з даними, відомими в сучасній науковій літературі. 

Дисертацію оформлено охайно, із застосуванням сучасних технічних 

засобів.  

Є деякі зауваження і запитання до дисертаційної роботи 

іавтореферату: 

1. На с.10, схема 6 - перегрупуванням Фріса одержані мономери 50, 

51. З якими виходами вони були синтезовані (оскільки відомо, що при 

таких реакціях, особливо фотоініційованих, конверсія дуже невелика)? 

2. Яким чином доведено, що заміщення атомів фтору відбувається 

саме в положенні, наведеному на схемі 12 с.13 автореферату (спосіб 1)? 

3. Які спектральні характеристики є ідентичними для кополімерів, 

наведених на схемі 13? З тексту це незрозуміло. 

4. В тексті вказано алілвмісний мономер 44 (на схемі 12 це 

азометинвмісний мономер) і фенольна сполука 55, але на схемі наведений 

мономер 48 і сполука 59.  

5. З якою метою вводився саме алільний фрагмент в структуру 

мономера, для якого відома його низька реакційна здатність в реакціях 

полімеризації? 
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6.  Чому був обраний ініціатор радикальної полімеризації алільних 

груп саме пероксид бензоїлу? Якщо необхідно було проводити 

полімеризацію в більш м’яких умовах (як вказано автором в тексті), можна 

було обрати інший ініціатор АІБН, наприклад і проводити реакцію при 80 

о
С, а не 180 

о
С, як наведено. 

7. До якого типу за класифікацією IUPAC належать ізотерми 

адсорбції, наведені на рис. 4а? 

8. Чим можна пояснити таке значення питомої поверхні для зразка 

ФПАЕ-31 в порівнянні з іншими полімерами (табл.12)? 

9. З якою метою були введені саме нітрильні групи в кополімер ко-

ФПАЕ-34? 

 З деяких недоліків даної дисертаційної роботи слід також відмітити: 

1. Зроблені висновки 1-5 є констатацією фактів і не є саме висновками з 

аналізом одержаних результатів. 

 В цілому, оцінюючи дисертацію Ткаченка Ігоря Михайловича 

“Мономери та ароматичні поліетери з перфторованими моно- та 

біфеніленовими фрагментами”, слід визнати, що вона має закінчений 

характер, достовірність наведених даних визначається ретельністю 

виконання і використанням сучасних фізичних методів дослідження, а 

також теоретичних підходів. Розроблені автором наукові положення 

обгрунтовано. Це ж можна сказати і про висновки дисертації та зроблені 

рекомендації.  

Зауваження, які було зроблено по ходу розгляду дисертації, не 

мають кваліфікаційного характеру і не впливають на загальну позитивну 

оцінку роботи. 

  Сформульовані у дисертації наукові положення, висновки і 

рекомендації викладені в 48 наукових працях, з них 23 статті, 6 патентів 

України на корисну модель та 19 тез міжнародних та вітчизняних 


































