
ýIдгук
офiцi,,trного оýOýента на днсертаrliйну роботу

LL{epýaKoBa KpicTiaяa Ь,{еселе

кIIРоотор 0в о-мOýrлъ ов agi ф *зи, кав еденi

ф.rекс*ехёктричýим ефектом у фероiкахlл,
подану lra здоSутгя l{аукtзвOго ступенý кандидата фiзикtl-ý{атематичних наук

за спецiальнiстю 0}.04.02 * теýретi{чна с!эiзиrtа

ýисертаuiя It]epбaKOBa K.i\{. присзячена п*буловi Teopii' лрост*ровс-
мOДулъоВаниК фаз, наведениХ флексоеЛектриrtýим ефектом у фероiках.
Нанорозп*iрнi ферuiки (T*HKi плiвклl, i-ift}it]чilffт}li:{КИ" наноксh{ýозитl*)
вваiкак]TьQя найбjл.ъш ýiкавимк об'сктап.lи дJ}я фу"да*ентальноi науки та
ýерýпективни}.{и для HoBiTHix застосувsнь у нанот*хнологiях.

ФлексоелектриLIнfiй зв'язолс, шо лiнiйно пов'язу€ градiснт поляризачiТ з
виникаю'l*lо дефорrr,tаш,iсю, l4оiкe icToTHo з,пцiнtова-г;.t cTpyкTyplri, полярнi та
електротрffнсirортнt властив*стi до},Iенних cTiHoK та iнтерфейсiв у фероiках, у
тому ,lи*лi та,ких, як фероелектрики та фероеластики. Флексоелектри.rний
:}B'x3tlK с унiверс&ryъниý{ з тOчки зOрУ Teopii симетрl'Т" як iснуючий за довiлъягr1

?
сиь*етрii', та помiтниL,{ у *cix ре,rоýинах, а яких рOзвинутi градiсrrги деформацiТ
та/або поляризацii, або, iншими словамI.I, Ё активними простсрово*
модульоваl*i тиfiи ф*нонних Ko.,lIиBaHb rраткJ.{, Флексоелектркrтний зв'язок
cyTl,€jBo змiнюс динаь,iiку лскальноТ електрохiмiчtноТ 1,1сlведiнки нанOматерiалiв
iз рухtlМr,rми зарЯДit.;'tи' BiH допОь{ага. кер},ъатi' }.I8оренНя*{ та СТр}iýтурOю

фер*е"lrеК:грич,}IldХ та фероеrаСтичýиХ дод,rенiв, ТакOхс флексоелек,три.ляий
:}в'хзOк вплIdва€ на узагаJlьненУ оприйнятлt*вiсть i пr'якi фоrrоннi мсди в

вхlД, t& €rУry./r
в,а"-*-*Жа

Еiддiл дlловодотва та apxiBy
r. иТвOьltoг0 нацiонального унiверсштету

iшlен! Тараса iшевченка

упорядкованiii {эазi феро{кi*. Зокрепrа, в}lродження гrOпереLiннх оптиаIних та,
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акустичниХ е{од зника€ У с|эер*електlзичнiй фазi череЗ OдноLIасну дiю
фл ексоел е кч]]{ ч }{ого :лв'я:l ку та фероеле*ц} }t tl'oT нелi н iй HocTi,

Одl*а,к ло публiкацii результатiв цiс:j' дисертацiйr*оl' р*ботlа послiдсвна
теорiя прOсторOво*&{одулъ8в;]них r]эаз (Г{h,{Ф), наведених флекс*електричýим
ефектомr у фероТках, не була ;lозроблена. кочfr rr побулов* € 8ктуrл.rьною
:}ffдачсt* дJ}Я фундаь,lентаJlы{l.{Х дос;tiдхсе}1ь ],& i\1rl{' вtl}ttл},{ве :]наttе}-lнЯ Дпя
:}ac]-0cyB&Hl*я феtrlоiкiв у Htiвir*нiх баl,aTtlcilyHKцiсзн;i;lbних приладах,

Tob,tli високий piвeHb ý
&KTyirлbllgpTi та HOBI4:}H}{ не викл}rка€ у,jиене cyb,týiBiB.

ýr,lсер,l,ацiЯ скJlglда€jrъсЯ зi вступу, трьtr.\ оригir:алънi4х ро.злiлiв,
висновкiв та, списItу викор!{стан}Iх дхrерел. У вступi обrрунтову€ться вибiр
TeMId дослiдження та формулюстъся ý,lе:га дисерl"ацjriноТ роботш * побудова
Teopll прOсторОво-&{одуýъOва.н}iХ фаз, наведенрlх флексоефектоki у фероiках.
зOкре},{а У фероелектрикfi.х, Рiдttltх кристilлаý i т*нкrrх плiвках
н апI в llpоa lд ни кlВ з eлeк?pCIrlHo- j oH rioto r:рrз в i д Hi cr- lrз.

У першому р*злiлi встановлено вI]лиts {злексоелектрi.{r{ного зв'язку пriж
градlЁнтОм пружНоi десlэ*РrцацiТ та шоляl]r{зацiс:ю на. стiйкiстъ простсрово*
ý,lt}д}lль(}вt}ниý фirз у фероТк,ах, :гак{.,iх як }t€B;l&cl*i та власллi фqлоелек,rрикrа iз
спiвмiрни;\,1l{ та HecпiBMipнtrtfurll фаlами пapaý,{*lpа дallь}tьOго fiсрядку. Вперше
виведенi аналiти,lнi виразlс длý електричноi пOляризацii, пруяtнOТ деформацii,
дiелектри,lнtli сприitня,l,ливосr-i та yý,ItэB с::абiльr.лостi сlлt*орiдноi фази :з

урахування]}l квадра:гу ц:алir:н:-а пруirtноi леформаuii 5, функrriоrlалi Ландау-
Гiнзбуэга-ýевонширff, який забезпечlrс стiйкiстъ фуъкrliоналз,, У перruому

роздtл1 рсзра. Oвано дtасперсiю

неспiв,п,tiр.них фазах дальньi]г0

квадрата градiснта прltкнот

м'як-оi dзононнt,лТ мсlди. в cl,TiBllipHиx та

шсрялк)i фероелектрлrкiв

лесРорltаrtii, статиLIнOг0

:]

l(1

},рахувенrrя,h,r

l,]{,{на&{iчнOг0

флексозв'язку"
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У друпоОпу роздiЛi дисертаi]ii Bпeprric вивеленi аналiти.lнi KplrTepii того,
наскiлъкl,t силы{l] флек,сое-гrектричlilай зв'язOк tr4tэ}кg змiнитлr розгlодiл
поJJярного параметра ýi}рядку в рiзник фер*Тках r рiдк,l,rх криýталах"
Продеьпонстровано, П{о загалъна pl,{ca, вдастивff як фероritffм, так i рiдкпrм
кр?Iсталаý{, п.}ляга. в тоý{у" щ0 пOява прOсl-с1]{}8{}-]!I'дуJIьOj}&н}lх

Bi Дбувас:-ься iЗ збiлъ ш.еl* }{яlи Ве].IИtlини к0 н CTatIT флексоз в'яз ку,

фаз

У цlетьоь,tу розлiл,i дисертацii встанOвлLlнt] i*rryBat*Hя с}tльнсго :зв'я:эку
n,riiK eлeKTpoXirli,lHиrttl потенIJiал;tь,tlт, KoHrIeнTi]a.iJicKr елеIiтрон1в та ioHjB i
IToлeful llру}кt{их лефtlрмаuiй, irrдуксв1.1,х ф,lrексоефgктO]ч у на,пiвriровiдниках iз
змiшан1.1м iirHHo-e.lleKT}]0HHиM тиýоkl електрllл}lс:lвiдгlостi, якi €, базовиъiи
елеl\{ентам}{ Для мiкроелектtr]онниý прlт*тр*tв. елементiв опору та
електрOре:эtjст1{вtlот паь,{'я,гi, аккаr!,Iу,lяlгоiriв i лiаливtlих KtlMip*K. Впеlэшtэ
проаналiзоRанО ocHoBHi L,fеханiзl.{И, * розrлирfiНня ВегаРдff, деформацiйнltй
потенцiал i г.|злексоелектри"лнlтй зв'язок, якi кер}.тотъ локалънi,{ми
електрсNlеханi,rллимлq зrur-iнitмл"t стану елек'рOпрtlвiдлл,ост.i ц},lх п,rатерiалiв.
Вlrявилося, rцо вг{лиВ {:лексоелект1]I.{LIнсго :зв'язку на лOкалъне зл.qiщення
поверхнi напiвпровiдникiв ý,{оже прI,IзвестLI до ;riзкоТ змiни форьти петлi
гiстерезис"v локальн(lг0 електро,е,tеханi.лного вiлгуку, зt]крL,ма д11 зп,{iни 1]

o1,1icHТaЧiТ Та ДО ПOЯВlI СКЛаДнl,{х {:lкpytleн{.lx ýele"lb гiстере,зlасу, в :*алеlttностi
.!

RlД ЗНffitУ Та ЗНаЧеНЪ С|ЭЛеКСОеЛеКТРшLIнtrх коес]зiцiснт_iв i зовнiшнiк уътов.

робоrи я вiдl*ошу TaKi:
1" Аналiтуt,iнt) розраNоваrli заксн дr,tсперсii lr,t'яких cPor-lolчig i y;11oBи

8иникнення Пh4Ф ir с}зеlrоiках з урах}ъання},{ вr,IIцI.rх градiс:нтiв деформацij та

флексrlел eк]p}l t{}{ ого ефекту у фун к rri о налi в iл ьн *т etl ергii. Jrгд

2. Встаl*овленс ýплl{в флексоgлек1ри.{нсгt] ефектзr ýа дi{сперсiю ь.l'якик

фоноrriВ i у1,1овИ ви}{икýеннЯ Пhrlс} у фероТка,ч в ttд}tOкOi\fп11}{ент}1OмY 1.а
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одновимiрному наближеннi. Проаналiзовано, у якнх випадкам наýлиlкенi
аналiти,*Нi резулъТати дOзВоляк)ть визнаt{иТи кOнстантý флексоелектричног0
зв'язкУ :з пiдгонки спектрiв м'якиХ фононiв, 0дер}каниХ за допомOгою
нOпружýьог0 роз*iювання нейтронiв;
-1 Чиселъно прOмод sлъовано вплив флекс* електричнOго ефекту на
локальнИй електрО-механiч.ний вiдг)zк напiвпровiдникiв з електрснно-iонною
провiднiстю.

дgggýiрцi-r- ,-"ý-r"""", забезпечуетъся ix якiсним та
кiдькiснИм узrодЖенняМ з експеРиментальними спектрами м'якик фононiв,

фiзики та числових розра,чункiв. ФУнда*еýтаJIънý та пý!ýgзgý_зцачення
резулътатiв роботи гrоlшга€ в тOму} що одер}ltанi аналiти,тнi вирази, якj можна
ВИКОРИСТ&ТИ ДЛЯ ПiДбОРУ 0ПТИМаЛЪНих матерiальннх пapaмeTpiB фероткiз, а
отже дл"ý вдосксналеннj{ iснуl*чих та cTвCIpeнжr нOвих нанорозмiрних
елементiв rrам'ятi на ocнotsi фероiкiв.

Попри загальне позитиýце врfiItення, робота мiститъ ряд недолiкiв та
неточностей- У якостi зflуýflженъ можна видiлити наступне.
1) Недостатнь0 поя*ненъ наведеýо з приводу iснувакня, tлислOвих знаt{енъ та

симетрil кOнстант динамiчного флекс*електричноr0 звоязку, якi, як
виýливас з ма,терiалiв дисертацii' icToTHo впливають на оптичнi Моди
кOливань м'яких фононiв.

2) Порiвняння з експериментом, наведене у ýершOму роздiлi, потребус бiльше
деталей, оскiльки

наýлиження. Якi

одер}каних :}а доýсмOгt]ю

використанням суласýих та

ýикOристан0

типи фононних

непру}кньогtr рiз:зсiitrвання HeйTptrHiB, а TaKOiK

кJIасичних методiв дослiдження математичноТ

однOкомпоЕентЕе т& одновимiрне

l\,{од кOректнс Cпиеувати таким
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3)

4}

5)

наближенняп.{? Наскiлъки достовiрними е :знайденi значення шiд гоночних

пapaмeTpiB] Щi питання було варто обговоритi,l деталънitпе"

Бракус; Xot{a б якiснilго порiвнянЕх з eKcшepHfi,IgHTOM у третьоьсу розлiлi-

Та.коЖ бракуС дпдаткiВ украtнськоЮ N{овою, якi б мiстили детадi

розрахункiв, наприкл&д код COb{SoI-, h,{ultiplrysics, для роздiлу 3, Ще б

нgда,ч,о моrкл1,lвiсть майбутнiм ,lитаt{ff.м диcepT*rrii' перевiри:rи розрахунки

або модлtфiкувати ix

Мова ди*ертатtiТ Е*реýаýичена теръ,riнаь,tи англомовнсгс ilохOдх{ення,

бахtан* було б ýикористсвуýатý yKpaii*cbKi аналогlt. Iнкtlли, побудова

певно1 чаýтtr4ýI,{ фрази вказуе на jT англiйське псхOджен}Jя, тобr"о дисертант

мав би роfiитн не дослiвний переклпд р*чень з англомOвник статей, а

перекJтадатI.,т на yKpaillcbкy ýlCIBy зь,li*т ре'rеýня"

б) Вiдсутня заrаJIънi}прийнята культура шр8вилъногс налисання форпсул у

розмiрник та безрозмiрних зпсiнних" Зокр*ма в&}кко спрнймати формулн, у

ýких багатократнtl вик*ристакi лише круглi дуiкки. Недостатнъ* уваги

придiлено с]зiзичному сенсу безрозмiрних зл,лiнних та аналlзу iнтервалiв

значень, в яItо},tу вOни мох{}.тъ змiнюватися для реалъниý матсрiалiв.

u Цi заува}кеýня нс {; принципсвими, i не зменшуютъ загальý* поlзитивне

вр&iкення вiл роботr*, ýисерташiя викоtла}Jа на в{tсOкOfu{у HayK{f8OMy piBHi,

мiститъ ориг,iнальнi резулътати, 1цо достатньою мiрою обгрунтованi,

апробованi й налрзzкованi у фаховнх Iзиданняý,

В тliлому р*бота гарно ýTi]yKTypoBaHa T{l. iлюстрована,

виýладено доступно i логiчно. OcHoBHi 1зезулътатI4 дI,{ссртацiТ вiдол,лi

т& ýвс€jчас,нС опублiкованi У б фаховиХ видаý}Jях) у тому

матерiал

фахiвuяь.t

.лислi У
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високорейтинговик Physical Rечiеrпr В (1), Journal of hzlglесulаr Liqrrids {1), та

Украiнському фiзн.лному лttурналi (З), який iндексус:тъся наукOметричною

базою Sсорus. Автореферат i публiкашiТ :за rчrатерiалаь,rи роботи праýильý0

вiдображус змiст та структуру дýсерташii"

Вваlкаю, шо дисертацiйна робота кПросторово-мOдулъованi фа:зи,

наведенi флексоелектруtчним ефектом у фероТкахр задовольt-]яЁ гlгj. g, 11-73

кýорядку присудженýя наукових ступенi*>l, затвýрдженого постаýOýою

KaýiHeTy MiHicTpiB Украiни вiд 24 ллмпня 2013 р. JФ 567 (зi змiнами внf;сf,ни},Iи

ýост&ýOва Кабiнету h,{iHicTpiB Украi'ни J\& 656, вiд 1q"08"20l5 р", jфУ159 вiд

3a12.Za15 р" та ýs5б7 вiд2}"О-/.20lб р"), якi висуваються д0 каfiдидатýъk-их

дисертацiй, та. € заýершеýо}0 науковою прrtт{ею виконаною на. високOму

науковому piBHi, i тоьсу Iýербаков KpicTiaH h,{еселе, безумовн0, засл}rгову€

присвс}сннý наукOtsOго ступеня к&нд}Iдi}та фiзико-п,rатемати.{них кеук За

спецiальнiстю 01 .04.02 - тf,opeTиLIHa фiзlлка.

Офiкiйний *понент:

Ан.tишкiн ýмитро Владленiлви.t,

доктор dзiз.-мат" trаук, ст. на}к. сгliвробiтник

iiровiлний науковий спiвробjтннк

зiлliлу фiзики висOких густин *нергiТ

Iнститугу теорsтичноТ фiзики iM, М.М. ýоголт*Sова НАН Украiни

ВХlД, м ,уцtr, ц,/" 'вiд'4!_Ж,
Вiмiл дiловодетва та apxiBy

{иiвеького нацiонального yHiBepilшTeTy
iмeHi Тараса [lJевченка
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вIдгук
офiчiйного опонента на дисертацiйну роботу Щербакова KpicTiaHa N4еселе

<<Просторово-модул ьова Hi фази,, на веден i флексоелектри ч н и м ефектом

у фероiках>,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних

наук за спецiальнiстю 01.04.02 - теоретична фiзика

Ферроiкамi називають матерiали, якi в певному iнтервалi температур

переходять в стан. що характеризусться деяким параметром порядку:

феромагнетики, фероелектрики. фероеластики i фероiонiки. а тако}к. рiлко-

кристалiчнi нанокомпозити. Просторово неоднорiднi (зокремlа

HaHocTpyKTypoBaHi, розбитi на наноломени) та нанорозмiрнi (ToHKi гtлiвки,

наночастинки, нанокомпозити) фероТки i мультифероТки належать до

одних з найбiльш цiкавих об'сlктiв дослiдrкень фундаментальноi' нанофiзики

та перспективними для застосувань у сучасних нанотехнологlях.

lисертацiя Шербакова К.М. присвячена побуловi TeopiT просторово-

модульованих сРаз (ПN4Ф). наведених флексоелектричним ефектом у

фероi'ках. лисrrерсii' N.,l'яких tPoHoHiB. та вплив), флексоеффекту на

локальний електро-механiчний вiдгук фероiонiкiв.

u Згiдно з феноменологiчними

(lлексоелектричний ефект сyттсво

та мiкроскопiчними теорiями,

вIlJ]ивас на широкий спектр

електромеханiчних, електрохiмt.tних та електро(liзичних характеристик

фероТкiв та особливостi Тх фазових лiаграм .

Флексоефект зустрiчасться у Bcix З2 кристалiчних точкових групах.

Завдяки унiверсальнiй природi, сРлексоефект приваблюс iHTepec HayKoBoi'

фероТчноТ спiльноти (fегrоiс colnlnunity). оскiльки BiH icToTHo утворенням

та структурою (lероелектриLlних та фероеластиtiних доменiв.

Однак ло публi кацiТ ре зультатi в rriсТ дисертацiйноj' робо,ги пос,,l iдовна

теорiя ПN4Ф, наведених флексоелектрLjчним ефектом у фероТках, не була

Еiмiл дiловодетва та apxiвy
, {.иТвOькФгФ нацiонального унiвеоёшеli,, iмeнi 'Тераса 

tiJевченка

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


РОЗРОбЛеНа, хоча побудова чiсТ TeopiT с актуальною задачею теоретичноТ

фiзики та мас важливе знаLIення для HoBiTHix застосувань фероТкiв

приладах та мультифероТкi в.

тому обrрунтованiсть вибору теми дослiдження та високии

piBeHb iT актуальностi не викликас у мене жодного cyMHiBy.

{исерташiя складасться зi вступу, трьох оригiнальних роздiлiв,

ВиСновкiв та списку використаних д)керел. У вступi обгрунтовусться вибiр

у

з

статичного флексоелектричного ефекту (яка

квадрату пружного градiснта лефоршлаuiт та iнших гралiснтних доданкiв

вищого порядку) мас

критичноТ величини

СТабiЛЬНИМИ у спiвмiрних фероелектриках, якшо константа флексозв'язку

У першому роздlлl також

конс],ант флексозв'язку

перевишус критичне значення,

Ltино]\4 критичне значення

ви коtlуватися

флексозв'язку.

]алеiкна вiд температури умова для

Власне ПN4Ф з'являються i стають

показано, яким

зале)Itить вiд

ТеМИ ДослiДн<ення та формулюсться мета дисертацiЙноТ роботи - побудова

TeopiT ПN4Ф, наведених флексоефектом у фероТках, зокрема

плiвках напiвпровiдникiвфероелектриках, рiдких кристалах i тонких

електронно-iоннсrю провiдн iстю.

У першому роздiлi встановлено вплив флексоелектричного зв'язку

мiж градiснтом пружноТ леформацiТ та поляризацiсю на стiйкiсть ПN4Ф у

феРОТКах, Таких як невласнi та власнi фероелектрики iз спiвшriрними та

неспiвмiрними фазами параметра дальнього порялку.

ВПерше виведенi аналiтичнi вирази для лiнiйноТ електричноТ

поляризацiТ, пружноТ деформацiТ, лiелектричноТ сприйнятливостi та умов
стабiльностi однорiдноi фази з урахуванням квадрату градiснта пружноТ

леф9рrurачiТ у функцiоналi Ландау-Гiнзбурга-Д.евоншира, що забезпечус

його стiйкiсть.

виявилося, шо заrмiсть верхньот мехti для значень коесРiшiснтiв

iснувала без урахування
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електрострикцll та пружних констант, температури та градlснтних

коефirriентiв в функrriоналi Ландау-Гiнзбурга-fевоншира.

У лругому розлiлi дисертацiТ встановлено вплив флексоелектричного

зв'язку на розполiл полярного параметра порядку в рiзних фероТках i

рiдких кристалах, Тут показано. шо ,]агальна 
риса, властива кристалам цим

речовинам полягас в тому, що поява ПN4Ф вiдбувасться iз збiльшенням

величини констант статиLlного флексозв'язку.

У третьому розлiлi лисерташiТ вперше проаналiзовано ocHoBHi

механlзми - розширення Вегарла. леформацiйний потенцiал l

флексоелектричний зв'язок, якi керують локальними електрохiмiчними та

електромеханiчними змiнами стану напiвпровiдникiв iз змiшаним типом

електропровiдностi. Тут показано, що вплив флексоелектричного зв'язку на

локальне поверхневе зп,tiщення напiвпровiдникiв може призвести до змiни

opicHTauiT петлi гiстерезис1, та появи складних скручених петель

гiстерезису, в залежностi вiд :значень сРлексоелектричних коефiчiснтiв i

зовнiшнiх умов.

Наукова новизна роботи полягас в тому, шо аналiтично розрахованi закон

лисперсiТ м'яких cPoHoHiB i умови виникнення ПN4Ф у сРероТках з

урахуванням статичного та динамiчного флексоелектричного зв'язку та

встановлений механiзм впливу статичного флексоелектричного зв'язку на

локальний електро-механiчний вiдгук напiвпровiдникiв з електронно-

iонною провiлнiстю;

Практи.tне значення теоретичних результатiв полягас в тому, шо

аналiтичнi вирази, отриманi в рамках розробленоТ TeopiT ПlV{Ф у фероi'ках.

можна використати для розробки рекомендачiй щодо вдосконалення

iснуючих та створення нових нанорозмiрних елементiв пам'ятi на ocHoBi

фероТкiв та мультисРероi'кiв для HoBiTHix нанотехнологiй.
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Достовirrнiсть теоретичних ]rезультатiв забезпечусться Тх якtсним

та кiлькiсним узгодженням з експериментальними результатами, а також

використанням класичних методiв теоретичноТ фiзики та сучасних

алгоритмiв для проведення числових po,]paxyHKiB.

Попри загальне позитивне враження, робота мiстить ряд недолiкiв та

неточностей. У якостi зауважень можна видiлити наступне:

fiосить формальний стиль викладу результатiв i скупtсть

обговорення фiзичного сенсу формул. Наприклад, поява акустичноТ моди у

дисперсiйних спiввiдношеннях ( 1 .2б) с досить нетривiальним результатом.

Зазвичай електрична сприйнятлtивiсть (зокрема в парафазi) визначасться

оптичними фононами. fiiйсно. з рiвнянь ( l .l9), (1.20) ми бачимо. шо в

парафазi у вiдсутностi флексоелектричного зв'язку умова розбiжностi

сприйнятливостi ( 1 .20) дас тiльки одну оптичну моду, Тобто можливiсть

розрахункiв дисперсiТ акустичноТ моди в парасРазi (Рис. l.З) с наслiдком

урахування флексоелектричного ефекту, Iнакше кажучи, участь

акустичних коливань у електричному вiдгуку матерiалу в парафазi с

наслiдком флексоелектричного ефекту. N4eHi здасться, шо пiдкреслення

нетривiальних фiзичних наслiдкiв. до яких призводить флексоелектричний

ефеsl. полiпшило би роботу.

На жаль, деякi опечатки ускладнюють розумiння формул.

Наприклад, параметр Р- 1,рiвняннi (1,1l)виражас,I,ься через tsеличину лs.
яка зустрiчасться також в рiвняннi (1.10). але я не знайшов iJ визначення.

Таблиця 1.2 дас iнший вираз для О-.

Цi зауваження не с принципов1,1ми. i не зменшують загальне

позитивне враження вiд роботи. В uiлому робота гарно структурована та

iлюстрована, матерiал викладено доступно i логiчно. fiисертацiя виконана

на достатньо високо\,l\, HavKoBorly, piBHi, ь4iстить сrригiнальнi резl,льтати.

що достатньою мiрою обгрt,нтtlванi, апробованi й налрукованi у б сРахсlвих

статтях, у тому числi у Physical Revierry В (1), Jounral оГ N4оlесulаг Liquids
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Автореферат i публiкацiТ за шлатерiалами роботи правильно вiлображус

змiст та структуру дисертаuiТ.

вважаю, що лисерташiйна робота <<просторово-модульованi фази,

наведенi флексоелектричним ефектом у фероТках> задовольняс пп, 9, 1 1-1З

<Порялку присудження наукових сl,упенiв>>, затвердженого постановою

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 24 липня 20lЗ р. ЛЬ 56] (зi змiнами

внесеними постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни ,\Гl б56, вiд l9.08.20l5 р,,

лlЬl159 вiд З0.|2,2015 р. та Лл567 вiд 27.01.20lб р.), якi висуваються до

кандидатських дисертацiй. та с завершеною науковою працею виконаною

на високому начковому piBHi, iToMy Щербаков KpicTiaH Nlеселе,

заслугову€ присвосння наукового ступеня кандидата фiзико-математичних

наук за спецiальнiстю 0l .04.02 - теоретична сРiзика.

Офiчiйний опонент: провiдний науковий спiвробiтник

вiллiлу функчiональних оксидних матерiалiв

Iнституту проблем матерiалознавства НАНУ,

доктор фiз,- мат. наук, ст, н, с. а Р,О. Кузян

(l) та УкраТнському

спiвавторiв, та були

фiзичному журналi (3), причому одна робота - без

представленi автором особисто на 5 конференцiях.
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