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РЕЦЕНЗІЯ 

доктора хімічних наук, старшого наукового співробітника хімічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Середюка Максима Леонідовича  

на дисертацію Кучерів Олесі Ільківни «Матеріали з фазовими переходами 

для перемикання мікрохвильового випромінення», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» 

за спеціальністю 102 «Хімія» 

На рецензію одержано текст дисертаційної роботи загальним обсягом 144 

сторінки. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку 

використаних джерел з 151 найменування, додатків і містить 60 рисунків та 2 

таблиці. 

Актуальність теми дисертації.  В останні роки спостерігається значний 

сплеск у розробці керуючих елементів мікрохвильового обладнання для 

засобів мобільного зв’язку, інтернету, мереж цифрової передачі даних, всі з 

яких потребують підвищення як швидкості передачі, так і об’ємів масивів 

інформації. Розробка елементів на основі нових перспективних матеріалів 

дозволяє керувати характеристиками електромагнітного випромінення 

(такими як амплітуда, відбиття, фаза) через зміну діелектричних та магнітних 

параметрів матеріалу під дією різних зовнішніх впливів. 
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Перспективними для даних цілей є матеріали, яким властиві фазові 

переходи, що впливатимуть на взаємодію матеріалу із мікрохвильовим 

випроміненням, проте подібні матеріали залишаються недостатньо 

дослідженим у контексті мікрохвильового перемикання.  

Серед різних матеріалів, які потенційно можуть бути застосовані як 

активні елементи перемикачів радіочастотного сигналу, в дисертації 

розглядаються координаційні сполуки зі спіновим переходом, полімерні 

композити на основі діоксиду ванадію та гібридні органічно-неорганічні 

перовськіти. Досліджені у роботі матеріали характеризуються наявністю 

фазових переходів, які викликаються зміною температури. Важливим фактом 

є  те, що при фазовому переході відбувається різка зміна всього набору 

фізичних властивостей запропонованих матеріалів. 

Дисертаційна робота виконана в рамках тем наукових досліджень 

хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (теми № 16БФ037-03 «Нові функціональні наноматеріали і 

нанокомпозити на основі гетерометалічних систем», 16БФ037-01М 

«Матеріали на основі каркасних сполук перехідних елементів з 

функціональними флуоресцентними, магнітними, напівпровідними та 

оптичними властивостями», 19БФ037-04 «Нові функціональні металвмісні 

композити та наноматеріали для сенсорики газів, каталізу малих молекул та 

молекулярного перемикання», 21ДП052-01 «Розроблення складу і технології 

виготовлення композитних матеріалів для керування характеристиками 

мікрохвильового випромінювання», 22БФ037-03 «Хімічний дизайн 

мультифункціональних координаційних сполук та бістабільних 

cупрамолекулярних матеріалів» 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розв’язанні 

актуального науково-прикладного завдання отримання нових матеріалів для 

перемикання мікрохвильового випромінення. Зокрема у дисертації отримано 

наступні наукові результати: 



– отримано серію матеріалів з температурноіндукованими фазовими 

переходами, що відбуваються за технологічно привабливих температур – 

поблизу або вище кімнатної температури; 

– досліджено взаємодію отриманих матеріалів з мікрохвильовим 

випроміненим за різних температур;  

– вивчено вплив фазового переходу у отриманих матеріалах на взаємодію з 

мікрохвильовим випроміненням; 

– встановлено, які з досліджених сполук є найефективнішими 

перемикачами мікрохвильового випромінення.  

У першому розділі дисертації наведено огляд літератури, який за 

структурою розділений на три частини: опис механізмів поглинання 

мікрохвильового випромінення матеріалами та методи дослідження взаємодії 

матеріалів з мікрохвильовим випроміненням; опис відомих на сьогодні 

матеріалів, які використовуються у якості мікрохвильових перемикачів; 

наведення характеристик речовин із фазовими переходами, дослідження яких 

далі проводиться у дисертаційній роботі.  

У другому розділі дисертації наведено опис синтетичних процедур та 

інструментальних досліджень, які використовувались у роботі.  

У третьому розділі дисертаційної роботи запропоновано метод 

перемикання мікрохвильового випромінення за допомогою координаційних 

сполук зі спіновим переходом. Досліджено характеристики мікрохвильового 

пропускання та відбиття для серії координаційних сполук феруму(ІІ) зі 

спіновим переходом, які умовно віднесено до двох типів: комплекси зі 

спіновим переходом поблизу кімнатної температури та комплекси зі спіновим 

переходом, що відбувається за високих температур. За допомогою 

вимірювання діелектричної проникності на мікрохвильовій частоті за різних 

температур у роботі встановлено механізм, відповідальний за зміну 

мікрохвильового поглинання комплексами при спіновому переході.  

У четвертому розділі дисертації наведено опис отримання полімерних 

композитів з діоксидом ванадію та дослідження фазових переходів в них. 



Встановлено вплив переходу метал-ізолятор у діоксиді ванадію на 

пропускання мікрохвильового випромінення матеріалом. Досліджено зміну 

електричних властивостей композиту при фазовому переході.   

У п’ятому розділі продемонстровані дослідження мікрохвильового  

пропускання та відбиття для гібридних органічно-неорганічних перовськітів, 

які характеризуються наявністю температурноіндукованого структурного 

фазового переходу. Показано, що один з досліджених представників даного 

класу є найбільш ефективним перемикачем з усіх запропонованих у роботі 

матеріалів, в той час як другий демонструє занадто високі значення 

поглинання, які слабо змінюються при фазовому переході.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків дисертації, їх 

достовірність визначається комплексом проведених досліджень, де кожен з 

використаних підходів взаємодоповнюється іншими та виключає ймовірність 

помилки в інтерпретації даних експериментальних досліджень, проведених з 

використанням наукового обладнання останнього покоління.  Відомості про 

особистий внесок дисертанта повною мірою наведені в дисертації. 

Повнота викладення наукових результатів в опублікованих працях. За 

матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 4 статті, 6 тез доповідей на 

міжнародних та українських наукових конференціях та 1 розділ монографії. За 

результатами змісту наукових праць можна зробити висновок щодо достатньої 

повноти викладення у них основних положень дисертації. Зміст анотації у 

повному обсязі відповідає основним положенням дисертації. 

Практична значимість результатів роботи. Спектр потенційного 

комерційного та військового застосування досліджених у роботі матеріалів 

простягається від стільникового зв’язку нового покоління, де вони можуть 

використовуватись в атенюаторах, фазообертачах міліметрового діапазону, до 

захисту напівпровідникових елементів фазованих антенних граток від 

потужних імпульсів електромагнітної зброї. В Україні досліджені матеріали 

не виробляються і не представлені на ринку, проте простота синтезу та 



невисока ціна вихідних речовин робить виробництво подібних матеріалів 

економічно доцільним.  

Отримані результати також є важливими з точки зору фундаментальної 

науки, оскільки роблять значний внесок у створення попередньої бази даних 

про взаємодію мікрохвильового випромінення з різноманітними матеріалами 

з фазовими переходами.   

При вивченні дисертації виникають наступні зауваження: 

1. Термін «перемикання мікрохвильового випромінення» видається 

неточним в контексті результатів, представлених в дисертації. Натомість, 

наприклад, «вибіркове поглинання/вибіркова фільтрація 

мікрохвильового випромінення/мікрохвильові фільтри» чи аналогічне 

точніше б описало спостережувану взаємодію випромінювання з 

речовиною, оскільки експериментально спостерігається лише часткове 

(до десятків %) блокування проходження випромінення внаслідок зміни 

електронної структури поглинача.   

2. В Актуальності йдеться про налаштування перемикачів на обрані 

частоти, хоча із представлених даних випливає сталість енергій полос 

поглинання, і не пояснено, як саме і чи можливо налаштувати смугу на 

конкретну частоту випромінювання для запропонованого використання 

в антенах радіочастотних приладів чи зміни частотного діапазону (стр. 

23). З роботи випливає наявність певних характеристичних частот 

поглинання для кожного типу з досліджених сполук, без можливості  їх 

переналаштування.  

3. Відсутнє порівняння з поглиначами інших типів, їх питомих 

коефіцієнтів поглинання. Яка товщина шару, виготовленого з 

розглянутих сполук, є оптимальною для ефективного відсікання 

мікрохвильового випромінення?  



4. В роботі не визначені критерії ефективності сполук як перемикачів (є в 

розділі Мета і завдання). 

5. Якщо в сполуках зі СП причиною ФП є збільшення ентропії внаслідок 

зміни спінової мультиплетності і фононного спектру гратки, якою є 

причина ФП у оксиді ванадію і перовскітах?  

6. Температури вище кімнатної 341, 340, 320 (стр. 4)  автор називає 

технологічно привабливими, що потребує пояснення.   

7. Присутні малочисельні описки: стр. 43 (каліматичний > 

каламітичний/каламітик), 49, 115 

Однак, зазначенні недоліки жодним чином не впливають за загальне 

позитивне враження від даної роботи, яка однозначно варта високої оцінки 

наукової спільноти. Представлені у роботі результати являють  завершений 

цикл праць, що в сукупності вирішує задачу дослідження  здатності 

запропонованого ряду сполук до перемикання мікрохвильового випромінення. 

 Дана дисертаційна робота відповідає вимогам, передбачених «Порядком 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 

присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою № 44 

Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року, а Кучерів Олеся Ільківна 

заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 102 «Хімія». 

 

Старший науковий співробітник 

хімічного факультет Київського    Середюк Максим Леонідович 

національного університету 

імені Траса Шевченка, д.х.н.   
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