
ВІДЗИВ

офіційного опонента на дисертаційну роботу Сулейманова Юрія 
Миколайовича “Нанооб’єкти та нанокомпозити зі спіновим переходом на 
основі сполук Феруму (II) з 1,2,4-триазолами”, представлену на здобуття 
наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 -  
неорганічна хімія.

Явище спінового переходу (СП) в координаційних сполуках Зсі- 

елементів є одним з актуальних напрямків дослідження. Інтерес до цього 

явища викликаний можливістю застосування сполук з СП у якості активної 

складової різноманітних сенсорів (температури, тиску, хімічних сполук, 

тощо) та, при наявності циклу гістерезису, для зберігання інформації нових 

типах пристроїв молекулярної пам’яті. Передумовою практичного 

застосування сполук з СП є зворотна зміна фізичних властивостей матеріалу 

при спіновому переході, а саме: зміна забарвлення, магнітних властивостей 

та об’єму. Структурування координаційних сполук з СП у вигляді 

нанооб’єктів є необхідним етапом на шляху створення функціональних 

матеріалів. Дослідження їх властивостей, розробка методів ефективної зміни 

та контролю спінового стану матеріалу необхідна для створення пристроїв на 

їх основі. Враховуючи все вище зазначене, дисертаційна робота Сулейманова 

Ю.М., присвячена одержанню та вивченню нанооб’єктів та нанокомпозитів з 

СП на основі сполук Ре(ІІ) з 1,2,4-триазолами, є актуальною.

Актуальність дисертаційної роботи Сулейманова Ю.М. також 

засвідчена тим, що вона була виконана у рамках співробітництва Київ - 

Тулуза та науково-дослідної роботи, що проводиться на кафедрі неорганічної 

хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка: “Синтез 

неорганічних та координаційних сполук для створення нових 

функціоналізованих матеріалів” (бюджетна тема № 11БФ037-01, номер 

держреєстрації 011Ш 005046, 2011-2015 р.) та в лабораторії ЬСС ИРЯ 8241 

Університету Поля Сабатьє (Тулуза, Франція).

Дисертаційна робота Сулейманова Ю.М. “Нанооб’єкти та

Відділ діловодотза та архіву
київського національного університету 

......Шані Таріса Шевченка
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нанокомпозити зі спіновим переходом на основі сполук Феруму (II) з 1,2,4- 

триазолами” складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

літератури, що містить 164 найменування та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 142 сторінки машинописного тексту, вона містить 8 

таблиць та 94 рисунки. Вона пройшла переконливу апробацію на наукових 

конференціях різного рівня і відображена у 6 статтях високого рівня.

Дисертаційна робота Сулейманова Ю.М. присвячена одержанню нових 

нанооб’єктів та розробці гібридних нанокомпозитів з СП, для яких наявні 

плазмонні або люмінесцентні властивості. Будова нанокомпозитів має 

структуру типу «ядро-оболонка» і складається з активного ядра з СП та 

оболонки, що забезпечує бажану функціональність матеріалу. В роботі 

описано також одержання нових типів наночастинок з СП на основі 

різнолігандних комплексів та одержання наночастинок з використанням 

надлишку ліганду.

У вступі дисертаційної роботи автором сформульована мета роботи та 

обґрунтована її важливість.

У першому розділі представлено загальний опис феномену спінового 

переходу та огляд відомих гібридних систем з СП. У цьому розділі автор 

розглядає розвиток дослідження явища СП, основні характеристики процесу 

зміни спінового стану, фактори, які можуть впливати на спіновий стан, та 

найбільш відомих представників 1-0, 2 -0  і 3 -0  координаційних полімерів з 

СП. Крім того, особлива увага була приділена 1-0 координаційному 

полімеру 3 формулою [Ре(Н4Г2)2(і:Г2)](Вр4). Цей комплекс змінює свій 

спіновий стан вище кімнатної температури, має широку (близько 40 К ) та 

стабільну петлю термічного гістерезису і зберігає свої властивості СП на 

нанорівні. Всі ці переваги роблять його дуже привабливим і широко 

використовуваним для розробки різних електронних оптичних і механічних 

мікро- та нанопристроїв з СП. В даній роботі Сулейманова Ю.М. 

нанокомпозити на основі цього комплексу є основним предметом 

дослідження. У заключній частині першого розділу автор розглядає різні
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типи гібридних композитів і пристроїв з СП. Багато з цих гібридних 

композитів, що поєднують явище СП та магнітні, плазмонні чи 

люмінесцентні властивості мають структуру «ядро-оболонка». На основі 

узагальненої інформації про гібридні системи з СП було сформульовано 

задачі дослідження.

Другий розділ присвячений опису синтетичних процедур, 

експериментальних установок і фізико-хімічних методів аналізу.

Третій розділ присвячений одержанню та дослідженню сполук 

Феруму(ІІ) з 1,2,4-триазолами у вигляді наночастинок з використанням 

методу обернених емульсій. Автор використав обернені емульсії, що містять 

Тритон Х-100 і 1-гексанол у якості основної та допоміжної поверхнево- 

активної речовини (ПАР) відповідно. У якості неполярної фази був 

використаний циклогексан. Змішанолігандний підхід був використаний для 

зниження температури СП в наночастинках добре відомого комплексу [Те(Н- 

Ц^ч^ггЖВР.*). Морфологія наночастинок контролювалась за допомогою 

просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ). Вплив співвідношення лігандів 

на температуру СП був досліджений методом відбиття світла та 

підтверджений на основі магнітних вимірювань. Автор описує також 

приготування наночастинок комплексів [Ке(Н-іг2)2(1:г2)](Вр4) і [Ре(]ЧН2- 

1:г2)з](М0з)2 в обернених емульсіях з використанням надлишку ліганду 1,2,4- 

триазолу і 4-МН2-1,2,4-триазолу відповідно. Отримані наночастинки були 

охарактеризовані з використанням різноманітних фізико-хімічних методів.

Четвертий розділ складається з опису нанокомпозитів з СП з 

плазмонними та люмінесцентними властивостями. Нанокомпозити з 

плазмонними властивостями були отримані шляхом закріплення золотих 

наночасток на поверхні нанооб’єктів з СП через проміжний шар диоксиду 

кремнію. Ефективність плазмонного фото-термічного ефекту була 

досліджена для нанокомпозиту з наночастинками золота середнього розміру 

2 нм. Серія люмінесцентних нанокомпозитів була одержана з використанням 

різних за природою люмінесцентних міток, таких як квантові точки,
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органічні люмінофори та комплекси рідкоземельних елементів. Зміна 

інтенсивності люмінесценції як функція спінового стану комплексу 

спостерігалася для всіх композитів. На основі результатів вимірювання часу 

життя збудженого стану люмінесценції запропоновано механізми зміни 

інтенсивності люмінесценції при зміні спінового стану комплексу.

В цілому, Сулеймановим Ю.М. виконана цікава і важлива з наукової та 

практичної точок зору робота. Дисертантом вперше досліджено 

взаємозв’язок між морфологією наночастинок, характеристиками СП та 

співвідношенням лігандів у змішанолігандних комплексах 1,2,4-триазолів. 

Проведені дослідження сприятимуть розумінню поведінки нанооб’єктів з СП 

та явища кооперативності. Особливий інтерес представляє виявлення нового 

ізоморфу комплексу [ Е е ( К Н 2- І Г 2 ) з ] ( М О з ) 2  з  температурами спінового 

переходу, що є значно вищими ніж для відомого ізоморфу цього комплексу.

Зроблено значний внесок у розвиток гібридних систем з СП. Важливі 

результати були отримані для нанокомпозиту з фото-термічними 

властивостями. Значне зниження потужності лазерного випромінювання, 

необхідної для повного перемикання спінового стану у випадку 

нанокомпозиту з наночастинками золота розміром 2 нм, сприяє подоланню 

одного з основних обмежень на шляху практичного застосування матеріалів з

Отримані у роботі люмінесцентні нанокомпозити демонструють 

можливість використання широкого спектру люмінесцентних міток для 

спостереження зміни спінового стану комплексу з СП. Автором встановлено 

переваги та недоліки різних люмінесцентних міток, використаних у роботі. 

Суттєвим успіхом у розробці люмінесцентних нанокомпозитів є контроль 

кількості та локалізації люмінофору. Крім того, автором вперше було 

досліджено кореляцію між спіновим станом комплексу та часом життя 

збудженого стану люмінесценції. Дуже вдалим було використання 

піренового флуорофору, що дозволило не тільки відслідкувати зміну 

спінового стану за інтенсивністю люмінесценції, а і встановити ефект
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механічного напруження за зміною позиції максимуму випромінювання 

ексимерів пірену.

Все це дозволяє високо оцінити наукову новизну виконаної роботи, і її 

наукове та практичне значення. Достовірність отриманих Сулеймановим 

Ю.М. даних не викликає сумніву. Вона визначається використанням великої 

кількості сучасних методів дослідження та грамотної інтерпритації 

одержаних на їх основі даних.

Разом з тим, по дисертаційній роботі виникли певні зауваження та 

питання:

1. При одержанні наночастинок змішанолігандних комплексів кількості 4- 

аміно-1,2,4-триазолу складали 1,25, 2,5, 5, 20 то 50 мольних відсотків. Не 

зрозуміло з яких саме позицій автором були обрані саме такі кількості 

ліганду.

2. Між результатами елементного аналізу та теоретично розрахованими 

значення наведеними в таблиці 4.3 (стор. 110) є розбіжності до 3%. Слід було 

б точніше підібрати формулу композиту.

3. Відносна зміна інтенсивності люмінесценції композиту з комплексом 

ТЬ(ІІІ) видається значно меншою в порівнянні з іншими люмінесцентними 

композитами. З чим може бути пов’язана така поведінка? Непогано було б 

порівняти відносну зміну інтенсивності для всіх одержаних люмінесцентних 

композитів.

4. У випадку нанокомпозиту з квантовими точками наявність останніх не 

була зафіксована прямими методами, а лише опосередковано через наявність 

люмінесценції. Слід було б приділити більше уваги дослідженню цього 

композиту.

Зазначені недоліки не знижують високу наукову цінність результатів, 

отриманих дисертантом. Роботу виконано на високому експериментальному 

та теоретичному рівні, а достовірність отриманих результатів не викликає 

сумніву. Все це свідчить про високу професіональну кваліфікацію 

дисертанта.
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На основі викладеного вище вважаю, що дисертаційна робота 

Сулейманова Ю.М. “Нанооб’єкти та нанокомпозити зі спіновим переходом 

на основі сполук Феруму (II) з 1,2,4-триазолами” є завершеним науковим 

дослідженням, яке за актуальністю обраної теми, обсягом та глибиною 

аналізу експериментального матеріалу, науковим та практичним значенням 

одержаних результатів, науковою новизною, обґрунтованістю висновків та 

якістю оформлення повністю відповідає вимогам п.п. 9, 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 

Сулейманов Юрій Миколайович заслуговує присудження йому наукового 

ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 -  неорганічна 

хімія.

Доктор хімічних наук, 

провідний науковий співробітник 

Інституту загальної та неорганічної 

хімії імені В.І. Вернадського 

НАН України O.A. Варзацький

Підпис Варзацького O.A. засвідчую: 

Вчений секретар Інституту 

загальної та неорганічної хімії імені 

В.І. Вернадського НАН України, 

кандидат хімічних наук JI.C. Лисюк

В Щ . Afc TW}} tr
І В и
І Відділ діловодства та архіву 
’ Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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ВІДГУ К

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Сулейманова Юрія Миколайовича

"Нанооб’єкти та нанокомпозити зі спіновим переходом на основі сполук

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук

Координаційні сполуки, в яких спостерігається явищ е спінового 

переходу, привертаю ть увагу дослідників, оскільки в таких системах 

досягається найбільш  значна, у порівнянні з переваж ною  більшістю об'єктів 

інших класів, в ідносна зміна магнітної сприйнятливості та оптичних 

характеристик при незначній зміні температури. Крім температури, на 

зазначені вище фізичні характеристики в певних умовах можуть впливати і інші 

фактори, такі, як тиск, освітлення, наявність молекул-гостей тощо. Дослідження 

причин, що обумовлю ю ть спінові переходи, і встановлення факторів, які 

визначають температуру переходу, р ізницю між температурою  початку та 

закінчення переходу, характеристики оборотності процесу і його чутливість до 

впливу інших ф ізичних чинників, пошук методів управління зазначеними 

характеристиками є важливою задачею сучасної неорганічної, координаційної 

та ф ізико-неорганічної хімії. "Різка" зміна фізичних властивостей, обумовлена 

переходом усього зразка речовини з одного спінового стану в інший, відкриває 

широкі перспективи практичного застосування зазначених сполук для 

створення сенсорів, матеріалів з керованими магнітними властивостями, 

активних елементів дисплеїв тощо. Таким чином, дисертаційна робота 

Ю .М .Сулейм анова "Н анооб’єкти та нанокомпозити зі спіновим переходом на 

основі сполук Ф еруму (II) з 1,2,4-триазолами" є актуальною. Актуальність 

роботи також підтверджується тим, що вона виконувалася відповідно до плану 

науково-дослідної роботи “Синтез неорганічних та координаційних сполук для 

створення нових функціоналізованих матеріалів” (бю дж етна тема №  1 1БФ037-

01, номер держ реєстрації 0111Ш 05046 , 2011-2015  р.) кафедри неорганічної 

хімії Київського національного університету імені Тараса Ш евченка.

Феруму (II) з 1,2,4-триазолами”,

за спеціальністю 02.00.01 — неорганічна хімія
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М ета дисертаційної роботи Ю .М .С улейманова полягала в одержанні 

нових нанооб'єктів зі спіновим переходом з використанням  методу обернених 

емульсій, одержанні нових нанокомпозитів, здатних до спінового переходу, 

включаючи композити з фото-термічними та лю мінесцентними властивостями, 

створенні лю мінесцентних нанокомпозитів, здатних до спінового переходу, з 

використанням лю мінесцентних сполук різної природи, порівнянні їх 

ефективності для спостереження зміни спінового стану, а також дослідженні 

механізмів зміни інтенсивності лю мінесценції від спінового стану.

Дисертаційна робота Ю .М .Сулейманова є логічним заверш еним науковим 

дослідженням. Вона складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку 

використаних дж ерел (164 найменування) та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 142 сторінки маш инописного тексту, вона містить 8 

таблиць та 94 рисунки. Об'єм дисертації відповідає встановленим вимогам до 

таких робіт.

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано мету, 

завдання, в ідображено наукову новизну та практичну цінність одержаних 

результатів.

У перш ому розділі проаналізовано наукову літературу за темою  

дисертації, розглянуто особливості явищ а спінового переходу, основні 

характеристики та фактори, що впливають на зміну цих характеристик, а також 

наведено відомості про теоретичні моделі, які розроблено для опису цього 

явища. Розглянуто основні структурні типи координаційних полімерів, а також 

типи гібридних наноструктур, в яких спостерігається спіновий перехід. Окремо 

розглянуто відомі на сьогоднішній день лю мінесцентні матеріали з спіновим 

переходом.

У другому розділі наведено методики проведення експерименту -  

одержання н ан о о б ’єктів та нанокомпозитів та їх дослідження різними фізико- 

хімічними методами.

В третьому розділі наведено результати дослідження морфології 

нанорозмірних частинок комплексу Ре(ІІ) з триазолами в залежності від умов їх 

утворення, а також  магнітних властивостей таких частинок. Автором показано, 

що варіювання умов синтезу дозволяє одержувати наночастинки комплексу
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різної форми (видовжені або подібної на кубічну), різного розміру (порядку 

десятків або сотен нанометрів), з різним ступенем агрегації. Відповідно, 

показано залежність характеристик спінового переходу (температури, наявності 

і ширини гістерезису, зміну характеристик при повторному 

охолодженні/нагріванні) в таких частинках від їх розміру і морфології. Зразки 

охарактеризовано методами просвітлю ю чої електронної мікроскопії, 

рентгенофазового аналізу, ІЧ-спектроскопії, спектроскопії М есбауера, 

диференціальної сканую чої калориметрії тощо.

У четвертому розділі розглянуто метод створення і властивості 

композитів комплексу [Ре(НЦ-г)2(Ц'2 )](ВР4) { Іг ї  = 1,2,4-тріазоліл) та 

наночастинок золота, лю мінофорів  різної природи, зокрема, нанорозмірного 

СсІТе, органічних сполук, комплексу ТЬ(ІІІ). Композити досліджено методами 

просвітлю ю чої електронної мікроскопії, растрової електронної мікроскопії, 

рентгенівської енергодисгіерсійної спектроскопії, лю мінесцентної 

спектроскопії, методами дослідження магнітних властивостей тощо. 

Д осліджено синергізм  фототермічного ефекту зі зміною  спінового стану 

комплексу -  фото-термічний ефект, виникнення якого обумовлено 

наночастинками золота, був використаний для перемикання спінового стану, 

що контролю вали методом раманівської спектроскопії. Проведено кількісну 

оцінку ефективності фотоперемикання спінового стану. Здобувачем отримано і 

охарактеризовано серію лю мінесцентних композитів на основі різних за 

природою  лю мінофорів, детально проаналізовано причини зміни інтенсивності 

лю мінесценції в залежності від температури та зв'язку інтенсивності 

лю мінесценції зі спіновим станом комплексу.

Д ослідж ення проведене на сучасному світовому рівні із застосуванням 

широкого ряду ф ізичних і фізико-хімічних методів дослідження (більшість з 

яких відмічено вище). Після ознайомлення з дисертаційною  роботою не 

залишається сумніву, що здобувач має високу кваліфікацію  і здатен вирішувати 

складні наукові задачі.

В результаті виконання дисертаційної роботи Ю .М .Сулеймановим  із 

застосуванням методу синтезу в обернених емульсіях одержано і 

охарактеризовано серію нанооб'єктів зміш анолігандних комплексів зі спіновим
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переходом на основі 1,2,4-триазолу та 4 -ам ін о -1,2,4-трпазолу, показано вплив 

умов синтезу (співвіднош ення лігандів) на розмір і м орфологію  наночастинок. 

Встановлено, що залежність температури спінового переходу від морфології 

частинок має нелінійний характер. Знайдено, що наночастинки комплексу 

[Р е(№ І2-1т 2 )з](КОз)2 зазнають спінового переходу з термічним гістерезисом при 

нетипово високих температурах. Показано, що нанооб'єкти [Рє(№ г2 )2(іг2 )]ВР4 

сферичної форми середнього розміру 20 нм, отримані методом обернених 

емульсій з використанням надлишку ліганду, характеризую ться більш низькою 

температурою  спінового переходу в порівнянні з наночастинками цього 

комплексу, одерж аним и з використанням стехіометричної кількості ліганду, що 

може бути пов'язане зі зменш енням розміру доменів, з яких складаються 

наночастинки. В роботі розроблено методи створення гібридних 

НаНОКОМПОЗИТІВ ЗІ СПІНОВИМ переходом на ОСНОВІ комплексу [РЄ(РІЦ'2 )2(ІГ2 )]ВР 4 

та наночастинок золота різного розміру, піренвмісного лю мінофору, "квантових 

крапок" СсІТе або комплексу ТЬ(ІІІ). П оказано можливість ефективного 

перемикання спінового стану за рахунок фото-термічного ефекту наночастинок 

золота, дослідж ено вплив кількості лю міноф ору на величину зміни спінового 

стану нанокомпозитів , зафіксовано зростання часу життя збудженого стану 

лю мінесценції при переході з низькоспінового у високоспіновий стан. Автором 

знайдено оборотній зсув максимуму емісії смуги ексимерів композиту в 

довгохвильову область при переході з низькоспінового у високоспіновий стан і 

показано, що ефект механічного напруження може грати визначальну роль в 

процесі зміни інтенсивності лю мінесценції при спіновому переході. П оказано 

принципову м ожливість детектування спінового стану комплексу за зміною 

інтенсивності лю мінесценції квантових крапок, а також  запропоновано модель, 

що пояснює зміну інтенсивності лю мінесценції композиту, який містить 

комплекс тербію(ІІІ). Встановлено співвіднош ення кількості лю мінофору до 

комплексу зі спіновим переходом в нанокомпозиті, що є оптимальним для 

досягнення максимальної зміни інтенсивності лю мінесценції при спіновому 

переході.

В роботі Ю .М .С улейм анова одержано нові результати, які є вагомим 

внеском в теоретичну неорганічну і координаційну хімію. Крім того, варто
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відзначити, що підходи, розроблені в роботі, перспективні для одержання 

лю мінесцентних нанокомпозитів, здатних до спінового переходу. Так 

нанорозмірні об'єкти і композити можуть знайти застосування при створенні 

нового покоління м ультифункціональних матеріалів з керованою 

лю мінесценцією , нових магнітних матеріалів. Як приклад, автором 

продемонстровано можливість застосування лю мінесцентних композитів для 

виготовлення захисного фоточутливого паперу з лю мінесцентними 

властивостями.

Загальне враження від роботи Ю .М .С улейм анова дуже позитивне, але при 

ознайомленні з текстом виникає ряд питань і зауважень:

1. У висновку 1 автор стверджує, що зміна температур спінового 

переходу має нелінійну залежність від співвіднош ення лігандів. На думку 

опонента, це твердження є коректним лиш е для досить вузького кола о б ’єктів, 

оскільки зміна температури спінового переходу залежіть від більш ої кількості 

характеристик наночастинок (складу, розміру, морфології, природи поверхні 

тощо), і не зрозуміло, на яку з цих характеристик співвіднош ення лігандів 

впливає найбільш ою  мірою. Досить ймовірно, що співвідношення лігандів 

впливає на певну характеристику, наприклад, морфологію  частинок, яка і 

визначає температуру спінового переходу, але не можна виключити, що 

створення частинок такої ж морфології з такими ж характеристиками спінового 

переходу мож на було б досягти і іншим ш ляхом, без варіювання 

співвіднош ення лігандів.

2. З експериментальної частини не зрозуміло, чи проводили дослідження 

в інертному середовищ і. Автор згадує, що синтез проводили в інертному 

середовищі лиш е в розділі 2.1.2, хоча логічно припустити, що воно потрібно і 

для інших експериментів.

3. На стор. 64 (рядок 5 і далі) автор пише, що заміщ ення 5 % триазолу 

призводить до суттєвого зниження кооперативності спінового переходу, і це 

проявляється у більш  пологому переході та зміщенні термічного циклу 

гістерезису. Автор переставив місцями фактичний матеріал і висновок: 

насправді, заміщ ення 5 % триазолу веде до зміни магнітних характеристик, які 

було об'єктивно виміряно, а висновок про суттєве зниження кооперативності є
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результатом роздумів автора, а не результатом вимірювання. Опонент згоден з 

висновком автора, але звертає увагу, що результати вимірю вань (тобто факти) і 

припущ ення дослідника мають бути чітко розділені.

4. Автор допускає ряд нечітких формулю вань, яких треба уникати в 

кваліфікаційній роботі, • таких, як "літературний огляд" (замість "огляд 

літератури" у назві розділу 1); "золоті наночастинки" (замість "наночастинки 

золота") у назві розділу 4.1.1 та висновку 4 (відмічу, що в назві розділу 4.1 

використано коректний вираз); "тербієвий комплекс" замість "комплекс тербію 

(III)" (стор. 54 і 55, підписи до рисунків); "записано варіацію магнітної 

сприйнятливості" замість "виміряно..."  або "досл ідж ено..."  (стр. 63, абзац 1)

5. Слід відмітити велику кількість орфографічних помилок у роботі. Як 

приклад, м ож на відмітити помилки "оберниних" (назва розділу 3, стор. 3), 

"медоду" в меті роботи (стор. 7), "разуміння" (стор. 12, абзац 3), "появязано" 

(стор. 19, абзац 3), "залижність" (стор. 22, підпис до рис. 1.9), "дифракторгама" 

(стор. 71, остання строка), "ноночастинки" у висновку 1 (стор. 1 19), та багато 

інших.

Зазначені зауваження не відіграють принципового значення при загальній 

позитивній оцінці роботи, не стосуються новизни роботи і її висновків.

Основний зміст роботи опубліковано у 6 статтях (5 з яких опубліковано в 

журналах, що відповідають вимогам до опублікування результатів 

дисертаційних робіт) та тезах 7 доповідей. П ублікації відповідають змісту 

роботи. Зміст автореферату є ідентичним зі змістом дисертації.

Дисертаційна робота Ю .М .Сулейманова "Н анооб’єкти та нанокомпозити зі 

спіновим переходом на основі сполук Ф еруму (II) з 1,2,4-триазолами" є 

заверш еною  науковою  працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані 

результати, що в сукупності виріш ують наукову задачу розробки нових 

матеріалів зі спіновим переходом і визначенню  факторів, що впливають на 

характеристики такого переходу. П рактична значимість роботи полягає в 

розробці методів синтезу сполук і композитів, які є перспективними для 

створення нових мультифункціональних матеріалів. Світовий рівень 

проведених дослідж ень підтверджується репутацією  наукових журналів, в яких 

опубліковано результати роботи. Висновки роботи основані на великому масиві
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експериментальних даних і вони повністю обґрунтовані. Дисертаційна робота 

оформлена належним чином.

Дисертаційна робота за актуальністю обраної теми, обсягом 

експериментального матеріалу, глибиною  його осмислення і обговорення, 

науковою новизною , обґрунтованістю  висновків і рекомендацій, якістю 

оформлення відповідає вимогам п. 9, 1 1 -  13 "Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старш ого наукового співробітника", 

затвердженого постановою  Кабінету М іністрів України 24 липня 2013 р. за №  

567, а здобувач -  Сулейманов Ю рій М иколайович -  заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю  02.00.01 -  

неорганічна хімія.

Офіційний опонент 

Виконую чий обов'язки завідувача 

Відділу пористих речовин і матеріалів

Інституту фізичної хімії ім. Л. В. П исарж евського Н А Н  України 

доктор хімічних наук С.В. Колотілов

28 грудня 2015 року

Підпис д.х.н. Колотілова С.В. засвідчую. 

Вчений секретар Інституту фізичної хімії 

ім. JI. В. П исарж евського  Н А Н  України

кандидат хімічних наук
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