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ВІДГУК 

офіційного опонента Орисик Світлани Іванівни  

на дисертаційну роботу Кучерів Олесі Ільківни  

«Матеріали з фазовими переходами для перемикання мікрохвильового 

випромінення» 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

102 – хімія, 10 – природничі науки. 
 

Актуальність дисертаційної роботи, її зв'язок із державними і 

галузевими програмами, пріоритетними напрямками розвитку науки та 

техніки. Дисертаційну роботу Олесі Ільківни присвячено дослідженню впливу 

фазового переходу на пропускання та відбиття мікрохвильового випромінювання 

для ряду речовин з фазовим переходом, таких як 1,2,4-триазольні та піразинові 

сполуки феруму(ІІ), композитні матеріали на основі діоксиду ванадію та гібридні 

органо-неорганічні перовськіти з метою розробки на їх основі матеріалів для 

перемикання мікрохвильового випромінювання. Як зазначає сам автор, а воно так 

і є, дані дослідження є дещо піонерськими, оскільки в літературі відсутні 

відомості про дослідження взаємодії комплексів зі спіновим переходом саме з 

мікрохвильовим випромінюванням. Це робить дану роботу цінною, оскільки 

отримані результати вносять вклад в розвиток дуже актуальних на сьогодні 

технологій безпровідних засобів комунікацій. Розробка перемикачів 

мікрохвильового випромінювання, які можна налаштовувати на обрані частоти, 

займають передовий попит в галузі високих технологій, зокрема для розвитку 

таких комунікацій як Wi-Fi, LTE, 5G. Окрім того, новий науковий напрямок, який 

передбачає застосування матеріалів із фазовим переходом для контролю над 

мікрохвильовим випромінюванням, знаходиться лише на початку свого розвитку і 

набуває все більших обертів. І значний вклад в цей напрямок вносять отримані в 

роботі результати. Тому безумовно робота є актуальною не лише з 

теоретичної, але і практичної точки зору. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках тем наукових досліджень хімічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (теми 

№ 16БФ037-03, 16БФ037-01М, 19БФ037-04, 21ДП052-01, 22БФ037-03).  

Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів. 

Основний об’єм експериментальної роботи (отримання сполук феруму(ІІ), 

біметальних сполук [Fe(піразин){Au(CN)2}2], [Fe(піразин){Ag(CN)2}2], 

композитного матеріалу на основі діоксиду ванадію та гібридних органічно-

неорганічних перовськитів СH3NH3PbI3 і (C5H11NH3)2PbI4, а також дослідження їх 

взаємодії з мікрохвильовим випромінюванням) успішно виконано безпосередньо 

автором, що заслуговує на оцінку «відмінно», оскільки сам експеримент 

потребував скрупульозності виконання. Разом з тим, аналіз, інтерпретація та 

ОРИСИК
СВІТЛАНА
ІВАНІВНА

Ідентифікаційний
код

2749415309

   



 2 

узагальнення експериментальних даних, підготовка публікацій проведено як 

самостійно, так і з консультацією наукового керівника член-кореспондента НАН 

України, д.х.н., проф. Фрицького І.О. та д.х.н. Гуральського І.О. та у співавторстві 

з іншими дослідниками, які є співавторами друкованих праць. Таким чином, 

особистий внесок здобувача є суттєвим на всіх етапах дослідження і полягає в 

аналізі літературних даних, у виконанні основного об'єму експериментальної 

роботи, аналізі, інтерпретації експериментальних даних, у підготовці публікацій, 

тез доповідей та матеріалів дисертаційної роботи. Робота є самостійним науковим 

дослідженням дисертантки і не містить елементи плагіату та запозичень. 

Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів не 

викликають сумніву. Висновки та узагальнення, які зроблені в дисертаційній 

роботі Кучерів Олесі Ільківни, базуються на результатах, отриманих з 

використанням сучасних взаємодоповнюючих фізико-хімічних методів 

дослідження, таких як порошковий рентгеноструктурний аналіз, SQUID 

магнетометрія, імпедансна спектроскопія, скануюча електронна мікроскопія, 

диференційна скануюча калориметрія, оптична мікроскопія, дослідження 

мікрохвильового поглинання/відбиття за допомогою скалярного аналізатору кіл, 

інфрачервона спектроскопія, термогравіметричний аналіз, елементний аналіз. 

Отримані різними методами експериментальні результати повністю узгоджуються 

між собою.  

Ступінь новизни отриманих результатів має високий науковий рівень, 

оскільки дисертантом досліджено пропускання та/або відбиття мікрохвильового 

випромінення для представників двох найпопулярніших класів координаційних 

сполук зі спіновим переходом: комплексів феруму(ІІ) з 4-R-1,2,4-триазолами та 

біметальних комплексів з містковими ціанідними лігандами. На основі отриманих 

результатів здобувачкою вперше запропонований метод перемикання 

мікрохвильового випромінювання.  

Також здобувачкою отримано композит на основі диоксиду ванадію та 

поліметилметактриалу для перемикання мікрохвильового випромінення. 

З’ясовано, що даний композит здатен ефективно перемикати мікрохвильове 

випромінення під час переходу метал-ізолятор. При цьому, регулювати 

перемикання можна шляхом зміни вмісту VO2 та товщини перемикача. Показано, 

що наявність полімерної матриці у композиті відкриває можливість механічної 

обробки матеріалу та надає йому необхідної форми, що дозволяє інтегруванню 

даного композиту у прилади.  

В роботі вперше досліджено зміну мікрохвильового пропускання та 

відбиття для гібридних органічно-неорганічних перовськитів, для яких 

характерним є структурний фазовий перехід. 

Повнота викладення матеріалів дисертації в роботах, опублікованих 

автором. За темою дисертаційної роботи опубліковано 4 статті в закордонних 
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фахових журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of 

Science (Q1-Q2), 1 розділ монографії у закордонному виданні та 6 тез доповідей 

на конференціях. Друковані праці цілком відображають основний зміст 

дисертаційної роботи. 

Апробація результатів успішна, оскільки представлена в тезах 6 доповідей 

на наступних наукових фахових конференціях: East-West Chemistry Conference 

(Київ, 2021), ХХІ Міжнародна конферанція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Сучасні проблеми хімії» (Київ, 2021), Х International Chemistry 22 

Conference Toulouse-Kiev (Тулуза, 2019), ХІХ Міжнародна конферанція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії» (Київ, 2018), XX 

Українська конференція з неорганічної хімії (Дніпро, 2018), IX International 

Chemistry Conference Toulouse-Kiev (Київ, 2017) 

Наукове значення виконаних досліджень, безумовно, заслуговує на 

оцінку «відмінно», оскільки в роботі поєднано наукові дані, що мають як 

теоретичне, так і практичне значення: 

Показано, що різні типи матеріалів, які зазнають фазового переходу під 

впливом зміни температури, можуть слугувати перемикачами мікрохвильового 

випромінення. Встановлено, що наявність спінового переходу у координаційних 

сполуках феруму(ІІ) забезпечує здатність їх змінювати пропускання та відбиття 

мікрохвильового випромінення. При цьому, ключову роль відіграє значення 

діелектричної проникності у ГГц частотному діапазоні при переході з 

низькоспінового у високоспіновий стан отриманих координаційних сполук. 

У загальному доведено, що перемикачами мікрохвильового випромінення 

можуть слугувати усі сполуки зі спіновим переходом, що надає можливість 

створення мікрохвильових перемикачів з майже будь-якою бажаною 

температурою, різкістю та шириною термічного гістерезису спінового переходу. 

Продемонстровано, що полімерний композит на основі діоксиду ванадію, для 

якого характерним є структурний фазовий перехід з одночасним переходом типу 

метал-ізолятор, також може слугувати ефективним перемикачем мікрохвильового 

випромінювання. 

Однак, на прикладі властивостей гібридних органо-неорганічних 

перовськитів показано, що не всі вони можуть бути перемикачами 

мікрохвильового випромінювання. Наявність серед деяких з них дуже високих 

показників поглинання мікрохвильового випромінення в низькотемпературній 

фазі, робить їх доцільними для використання в ролі поглиначів мікрохвильового 

випромінювання.  

Авторкою також успішно доведено, що для всіх досліджених матеріалів-

перемикачів притаманною є наявність гістерезису фазового переходу, а отже і 

здатність мати різні параметри пропускання та відбиття мікрохвильового 

випромінювання за однакових зовнішніх умов. Завдяки зазначеній особливості 
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досліджені сполуки-перемикачі є перспективними для застосування у якості 

компонентів мікрохвильових приладів з ефектом пам’яті. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що отримані результати є 

надзвичайно важливими для розробки перемикачів мікрохвильового 

випромінення. Отримані сполуки і композитні матеріали можуть знайти своє 

використання в якості активних компонентів радіочастотних приладів як у 

цивільній сфері, так і з метою застосування для військової промисловості.  

Оцінка структури дисертації. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням, її актуальність, мета та завдання, наукове і практичне 

значення одержаних результатів логічно пов’язані між собою та розкриті у вступі, 

основній частині та висновках. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, п’яти розділів, висновків, переліку використаних джерел (151 

найменування) та одного додатку, що містить список публікацій здобувача. 

Дисертація викладена на 144 сторінках машинописного тексту, що містить 60 

рисунків, 34 рівнянь, 2 таблиці та 1 додаток. Літературний огляд викладено на 34 

сторінках, що складає ~23% від загального об’єму. 

Перший розділ – огляд літератури – виконано на високому науковому рівні. 

Він охоплює літературу до 2021 року включно. В ньому здобувачка висвітлила 

основні задачі індустрії мікрохвильових технологій, розкрила необхідність в 

розробці компонент радіочастотних приладів та стандартів бездротового зв’язку. 

Також на високому рівні описано особливості взаємодії випромінювання 

мікрохвильового діапазону з матеріалами та механізми поглинання 

мікрохвильового випромінювання. Наведені основні фактори впливу на 

поглинання мікрохвильового випромінювання та методи вимірювання взаємодії 

випромінювання мікрохвильового діапазону з матеріалами, а також існуючі 

перемикачі мікрохвильового випромінювання: фотоелектрики, рідкі кристали, 

феромагнетики. Висвітлено способи розробки перемикачів мікрохвильового 

випромінювання на основі координаційних сполук зі спіновим переходом, 

діоксиду ванадію з переходом метал–ізолятор, гібридних органо-неорганічних 

перовськитів зі структурними фазовими переходами. В цьому ж розділі окремо 

виділено підрозділ 1.8 «Постановка задачі дослідження», де авторка обґрунтувала 

основні цілі і завдання своєї роботи.  

Наступні чотири розділи є базовими в роботі. В них представлено 

результати власних досліджень Олесі Ільківни. Вони змістовні та логічно 

викладені. У другому розділі наведено методики синтезу дослідних зразків 

(координаційних сполук феруму(ІІ), полімерних композитів з діоксидом ванадію 

та органо-неорганічних перовськитів), розглянуто установки, які 

використовувались для проведення інструментальних досліджень.  

У третьому розділі наведено результати дослідження способу 

перемикання мікрохвильового випромінювання за допомогою координаційних 
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сполук зі спіновим переходом, таких як комплекси феруму(ІІ) на основі 4-R-1,2,4-

триазолів складу [Fe(NH2trz)3]Br2 (FetrzBr) та [Fe(NH2trz)3](NO3)2 (FetrzNO3). 

Детально розглянуто спінові переходи у зразках, досліджено процеси 

пропускання та відбиття мікрохвильового випромінювання даними комплексами, 

проведено вимірювання діелектричної проникності комплексів Fe(ІІ). Заслуговує 

на увагу високий рівень цих досліджень. В роботі філігранно показано еволюцію 

спектрів пропускання та відбиття цих сполук у частотному діапазоні 26–37 ГГц в 

області температур спінового переходу. Дуже грамотно підчеркнуто відмінності у 

взаємодії мікрохвильового випромінювання (особливо його пропускання та 

відбиття) з низькоспіновими та високоспіновими формами комплексів. Доведено, 

що ці сполуки можуть функціонувати поблизу кімнатної температури.  

Окрім того, в даному розділі досліджено здатність до перемикання 

мікрохвильового випромінювання комплексів Fe(ІІ) на основі 1,2,4-триазолу 

([Fe(trz)(Htrz)2]BF4) та двох біметальних комплексів з містковими ціанідними 

лігандами ([Fe(піразин){M(CN)2}2], M = Au, Ag), що зазнають спінового переходу 

за високих температур. Встановлено, що рушійною силою зміни поглинання 

мікрохвильового випромінювання є зміна діелектричної проникності при 

спіновому переході. З’ясовано, що комплекси Fe(ІІ) на основі триазолів є більш 

ефективними перемикачами, аніж біметальні комплекси з містковими ціанідними 

лігандами. Показано, що за допомогою запропонованих комплексів можна 

досягти як збільшення, так і зменшення мікрохвильового відбиття та/або 

пропускання на певних частотах. Гістерезис спінового переходу забезпечує 

наявність «мікрохвильової пам’яті» матеріалів, а саме здатності проявляти різні 

параметри поглинання за однакової температури. Отримані результати роблять 

важливий внесок у створення попередньої бази даних характеристик 

мікрохвильового поглинання матеріалів зі спіновим переходом. 

В четвертому розділі здобувачем наведено (аналогічно третьому розділу) 

результати дослідження стосовно перемикання мікрохвильового випромінювання 

за допомогою композитного матеріалу на основі діоксиду ванадію з 

поліметилметакрилатом. Показано, що отриманий композит здатен ефективно 

перемикати мікрохвильове випромінювання під час переходу метал-ізолятор при 

температурі 341 К (≈68ºС). При цьому, регулювати перемикання можна шляхом 

зміни вмісту VO2 та товщини перемикача. Зазначено, що зміну 

електропровідності при фазовому переході VO2-PMMA можна зафіксувати, 

незважаючи на наявність полімерної матриці. З’ясовано, що наявність 

компоненту VO2, для якого характерним є перехід метал-ізолятор, надає 

можливість контрольовано змінювати прозорість композиту у мікрохвильовому 

діапазоні, а наявність полімерної матриці PMMA забезпечує можливість 

механічної обробки елемента-перемикача, надає йому необхідної форми, що 

дозволяє інтегрувати даний композит у прилади. 
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П’ятий розділ присвячено дослідженню способу перемикання 

мікрохвильового випромінювання за допомогою гібридних органо-неорганічних 

перовськитів з фазовими переходами. В ролі таких перовськитів авторка 

використала метил- та пентиламіній-йодиди плюмбуму: CH3PbI3 та 

(C5H11NH3)2PbI4. Фазовий перехід для цих сполук відбувається при температурах 

330 К (≈57ºС) та 320 К (≈47ºС). Встановлено, що метиламоній плюмбум йодид є 

більш придатним для застосування у якості поглинача мікрохвильового 

випромінювання, а не перемикача.  

Приваблює підрозділ 5.4, в якому здобувачка дуже вдало приводить 

порівняння мікрохвильових характеристик всіх досліджених сполук, на основі 

чого авторка робить цілком логічний висновок, що найбільш ефективними 

перемикачами можна вважати ті, у яких відбувається не лише велика зміна 

поглинання при фазовому переході (ΔA > 15%), а й спостерігається низький 

показник поглинання (<10 %) у одному із станів. Встановлено, що з усіх 

досліджуваних сполук, найбільш ефективним перемикачем мікрохвильового 

випромінювання є пентиламоній плюмбум йодид. Окрім того, результати даного 

розділу роблять свій вклад у створення попередньої бази даних про 

характеристики мікрохвильового поглинання та перемикання за допомогою 

гібридних органічно-неорганічних перовськитів.  

Додаток А містить список публікацій здобувача за темою дисертації. 

В мене немає жодних зауважень стосовно самої суті роботи. Однак, така 

цікава робота не може залишитись поза увагою стосовно деяких питань. 

1) Чим зумовлений вибір біметальних сполук для дослідження в ролі 

перемикачів мікрохвильового випромінювання? Тобто цікавить причини вибору в 

них другого металу Au і Ag. Це пов’язано зі здатністю їх формувати комплекси 

лінійної будови (що необхідно для утворення відповідної структурної 

архітектури), чи тут є ще якісь причини?  

2) Що, на думку авторки, впливає на критичну температуру нагрівання (на 

гістерезис ΔТ) в триазольних комплексах феруму(ІІ)? Чи відіграє тут роль 

природа аніону (бромід, нітрат, борфторат…?). І взагалі, природа аніону якось 

впливає на фазовий перехід цих сполук? 

3) Триазольні комплекси FetrzBr та FetrzNO3 були отримані прямим 

методом. При цьому здобувачем на стор. 65 показано, що «Характеристики СП у 

комплексах, отриманих методом прямого синтезу, не відрізнялись від 

характеристик аналогічних комплексів, отриманих з розчинів.» На мою думку, 

слід було б вказати причину, чому було застосовано прямий метод. Можливо в 

нього є якась перевага, наприклад більший вихід сполук? 

4) На стор. 80. зазначено: «Таким чином, основною причиною зміни 

діелектричної проникності у матеріалах зі СП є збільшення довжини зв’язків Fe–

N, а, відповідно, і об’єму при переході з НС у ВС стан». Із тексту не зовсім 
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зрозуміло про який зв’язок Fe-N йде мова? Fe-N(триазолу)? А хіба цей зв’язок 

значно відрізняється в сполуках FetrzBr та FetrzNO3? Якщо так, то в загальному, 

на скільки повинен збільшуватись цей зв'язок, щоб це вже позначалося на зміні 

діелектричної проникності? 

5) На стор. 100 зазначено: «Високі значення уявної частини діелектричної 

проникності є свідченням впливу високої електропровідності VO2
pow. Даний ефект 

не спостерігається для VO2-PMMA у зв’язку з наявністю ізолюючої полімерної 

матриці». А що, на думку авторки, було б, якщо б взяти інший полімер, наприклад 

такий, що має свою внутрішню електронну провідність: поліанилін, поліпіррол, 

поліацетилен, політіофен...? Взагалі, якими властивостями має бути наділений 

полімер, щоб був придатний для створення таких композитних матеріалів?  

6) На стор. 62 зазначено: «Елементний аналіз (C, H, N) було проведено за 

допомогою елементного аналізатору Vario EL III» Однак, результати елементного 

аналізу (наприклад в розділі 2) не наведено. Тому, на мою думку, потрібно було б 

дати посилання на публікації, де є ці дані. 

В загальному, робота виконана на високому експериментальному та 

науковому рівні, що свідчить про відповідну професійну кваліфікацію автора. 

Дисертація гарно оформлена, грамотно написана та легко читається. Робота є 

завершеним дослідженням з вмістом наукової новизни, практичним 

значенням та обґрунтовано виведеними закономірностями і висновками. 

На основі вище зазначеного вважаю, що кваліфікаційна робота Кучерів 

Олесі Ільківни «Матеріали з фазовими переходами для перемикання 

мікрохвильового випромінення» за спеціальністю 102 – хімія повністю відповідає 

всім вимогам «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 

рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44, а її автор, 

Кучерів Олеся Ільківна безумовно заслуговує присудження наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 – хімія, 10 – природничі науки. 
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