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ВІДГУК 
внутрішнього рецензента Бережницької Олександри Степанівни  

на дисертаційну роботу Торчинюка Павла Васильовича 
«Синтез, структура та властивості плівкових матеріалів на основі 

органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3» 
представлену на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 ‒ 

Хімія. 
 

Актуальність дисертаційної роботи, її зв'язок із державними і 
галузевими програмами, пріоритетними напрямками розвитку науки та 
техніки. Дисертаційну роботу присвячено дослідженню властивостей плівок 
органо-неорганічного перовськиту, в залежності від співвідношення компонентів 
та розчинника, пошуку нових шляхів підвищення стійкості перовськиту, що дасть 
поштовх до ціленаправленого синтезу органо-неорганічних перовськитів як 
прекурсорів сонячних елементів. З кожним днем разом з ростом населення 
споживання енергії у всьому світі поступово збільшується. Екологічні проблеми, 
які обумовлені застосуванням невідновлюваних джерел енергії, зокрема, викопного 
палива, обумовлюють пошук та використання нових відновлюваних джерел 
енергії. Використання сонячної енергії не завдає шкоди довкіллю, є невичерпним, 
відновлюваним джерелом енергії. До цього часу переважають сонячні елементи 
третього покоління на основі кремнію для яких теоретична ефективність 
перетворення енергії становить 25-28%, а практична ~18%. Перовськитні сонячні 
елементи, є альтернативою кремнієвим сонячним елементам, бо можуть показувати 
ефективність перетворення сонячної енергії до 25,1%. Тому сонячні елементи на 
основі органо-неорганічних перовськитів можуть зайняти провідні позиції в 
фотоелектричних технологіях. Зусилля дослідників зосереджені на розробці 
перовськитних сонячних елементів наступного покоління з підвищеною 
ефективністю перетворення енергії та тривалою стабільністю. 

У зв’язку з цим оптимізація синтезу органо-неорганічних перовськитів, 
дослідження впливу співвідношення вихідних реагентів та розчинника на 
утворення структури перовськиту та властивості плівок, підвищення стійкості 
органо-неорганічних перовськитів шляхом інтеркаляції в полімерні матриці, 
дослідження структурних та електрофізичних властивостей систем є важливим 
завданням сучасної хімії, фізики та матеріалознавства. Отримання стійких до дії 
зовнішніх чинників перовськитів має важливе значення для створення сонячних 
елементів тому не викликає сумніву актуальність та важливість роботи як з 
теоретичної, так і з практичної точки зору. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами Інституту. 
Робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту загальної 
та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України: договір № 34/19-Н 
«Синтез і властивості нових гетероструктур на основі феромагнітних 
широкозонних напівпровідників, іонних провідників та органо-неорганічних 
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сполук зі структурою перовськиту» (2015 – 2019 рр., № державної реєстрації 
0110U004515); договір № 21-18 «Нанорозмірні неорганічні і органо-неорганічні 
матеріали із структурою перовськиту для медичного і технічного використання» 
програми надання грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам 
молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними 
напрямами розвитку науки і техніки (2018 – 2019 рр.), які автор навів у дисертації, 
що, разом з тим, свідчить про значимість та наукову цінність роботи. 

Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів. 
Автором безпосередньо було виконано основну частину дисертаційної роботи, а 
саме: літературний пошук, який дозволив сформулювати мету та основні задачі 
роботи, узагальнити основні фактори впливу на синтез та стійкість плівок 
органо-неорганічних перовськитів; отримано плівки перовськиту CH3NH3PbI3 
при різному співвідношенні вихідних реагентів у диметилформаміді (ДМФА) та 
диметилсульфоксиді (ДМСО), досліджено їх структурні та електрофізичні 
властивості; досліджено стійкість плівок перовськиту до дії вологи, 
опромінення; використання полімерних матриць полівінілбутиралю PVB, 
циклоолефін кополімеру COC, полівініліденхлориду PVDC дозволило 
дисертанту підвищити стійкість плівок CH3NH3PbI3 до дії вологи та кисню. 
Разом з тим аналіз, інтерпретація та узагальнення експериментальних даних, 
підготовка публікацій проведена як самостійно, так і разом 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 
(синтез органо-неорганічних перовськитів та отримання плівок методом spin-
coating, дослідження властивостей перовськитів: запис спектрів поглинання, 
флуоресценції, раманівських спектрів) аналізі, інтерпретації експериментальних 
даних, у підготовці публікацій, тез доповідей та матеріалів дисертаційної роботи. 
Автор грамотно використав у роботі сучасні  фізико-хімічні методи аналізу, що 
свідчить про його високий науково-професійний рівень. Аналіз тексту 
дисертації свідчить про відсутність порушення автором вимог академічної 
доброчесності, у роботі наявні посилання на використані джерела інформації. 

Постановка завдань дослідження, вибір об’єкту дослідження, обговорення та 
аналіз отриманих результатів виконані автором спільно з науковим керівником 
д.х.н., проф., академіком НАН України Білоусом А. Г., а інтерпретація даних – 
сумісно із наступними співавторами: Інституту загальної та неорганічної хімії ім. 
В.І. Вернадського НАН України:  к.х.н., с.н.с. В’юновим О. І. (дослідження 
структурних особливостей органо-неорганічних перовськитів); Інституту фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України д. фіз-мат. н. Костильовим В. 
П. (дослідження електрофізичних властивостей плівок методом спектроскопії 
поверхневої фотонапруги); д. фіз-мат. н. Юхимчуком В. О.  (дослідження 
особливостей утворення структури перовськиту та стійкість плівок перовськиту 
методом раманівської  спектроскопії); Інституту органічної хімії НАН України 
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д.х.н., проф., академіком НАН України Іщенком О. О. (дослідження стійкості та 
пошук шляхів підвищення стійкості  до дії вологи). 

Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів не викликають 
сумніву. Проведені дослідження, виконані детально, методологічно вірно, 
інтерпретація результатів представлена на високому науковому рівні з 
використанням сучасних та найбільш інформативних взаємодоповнюючих методів 
аналізу, зокрема: рентгенофазовий аналіз, скануюча електронна мікроскопія, 
енергодисперсійна рентгенівська спектроскопія, інтерферометрія, флуоресцентна, 
раманівська, УФ та імпедансна спектроскопія, спектроскопія поверхневої 
фотонапруги. Отримані різними методами  експериментальні результати 
узгоджуються між собою і підтверджуються багаторазовим відтворюванням. 
Автором надано достовірну інформацію про результати наукової роботи, 
використані методики досліджень та джерела інформації. Дисертаційна робота є 
завершеною науково-дослідною роботою і містить нові цікаві, актуальні та науково 
обгрунтовані результати.  

Ступінь новизни отриманих результатів має високий науковий рівень, 
оскільки дисертантом вперше проведено систематичне дослідження впливу 
співвідношення вихідних реагентів PbI2:CH3NH3I (1:1, 1:2, 1:3) та розчинників на 
фазові перетворення та кількість проміжних фаз, які утворюються в процесі 
синтезу органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3 та отримання плівок  
перовськиту CH3NH3PbI3 однакового хімічного складу, але з різною 
мікроструктурою. 

Встановлено, що використання ДМСО сприяє утворенню щільніших та 
стійкіших до дії вологи та опромінення плівок перовськиту CH3NH3PbI3. Показано, 
що плівки, отримані при співвідношенні вихідних реагентів 1:3, є найстійкішими 
до впливу цих факторів. Встановлено, що використання полімерів PVB, COC, 
PVDС сприяє підвищенню стійкості перовськиту до зовнішніх впливів. Показано, 
що співвідношення вихідних реагентів PbI2:CH3NH3I та тип розчинника впливають 
на ширину забороненої зони органо-неорганічного перовськиту, довжину дифузії 
неосновних носіїв заряду, що в свою чергу впливає на електрофізичні властивості 
органо-неорганічного перовськиту. 

Повнота викладення матеріалів дисертації в роботах, опублікованих 
автором. За темою дисертаційної роботи опубліковано 6 статей, 5 з яких у 
виданнях, що індексуються основними світовими наукометричними базами Web 
of Science та SCOPUS, 1 стаття опублікована у зарубіжному виданні (Nanoscale 
Research Letter (Q2)) та 11 тез доповідей на міжнародних та вітчизняних 
конференціях. 
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11. Торчинюк П.В. Синтез та властивості плівок органо-неорганічного 
перовськиту CH3NH3PbI3 / П.В. Торчинюк, О.І. В’юнов, О.О. Іщенко, В.О. 
Юхимчук, В.П. Костильов, А.Г. Білоус // Наукова конференція молодих учених 
ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ. – 30 травня, 2019. – С.14-15.  

12. Torchyniuk P.V. Synthesis and degradation of organic-inorganic 
compounds / P.V. Torchyniuk, O.I. V`yunov, V.O. Yukhymchuk, O.M. Greshchuk, 
A.G. Belous // 7th International conference “Nanotechnologies and Nanomaterials” 
(NANO-2019). –  Lviv. – August 27-30, 2019. – P.569.  

13. Vlasiuk V.M. Structual, Photoelectrical and Optical Properties of the Organic-
Inorganic Perovskites Investigated by Noncontact Methods / V.M. Vlasiuk, A.G. Belous, 
S.D. Kobylianska, V.P. Kostylyov,  A.V. Sachenko, I.O. Sokolovskyi,   
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P.V. Torchyniuk, O.I. V`yunov // XVII Freik international conference. – Ivano-
Frankivsk. – May 20-25, 2019. – P. 123. 

14. Kostylyov V.P. Synthesis and characterization of organic-inorganic perovskite 
with non-contact methods / V.P. Kostylyov, A.V. Sachenko, V.M. Vlasiuk, S.D. 
Kobylianska, P.V. Torchyniuk // X International Scientific Conference “Fundamental 
Basic of Nanoelectronics”. – Kharkiv-Odesa. – September 16-21, 2019. – P. 16-19. 

15. Kostylyov. V.P. Synthesis of perovskite films for photovoltaics: influence of 
the reagents’ ratio on the material properties / V.P. Kostylyov, A.V. Sachenko,   
I.O. Sokolovskyi, V.M. Vlasiuk, P.V. Torchyniuk, O.I. V'yunov, A.G. Belous,   
A.I. Shkrebtii.  // 37th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. – 
Lisbon. – September 7-11, 2020. – P. 673-677. 

16. Torchyniuk P. V. Ways to increase the stability of organic-inorganic 
perovskites for solar energy / P.V. Torchyniuk, O.I. V'yunov, T.O. Plutenko, O.P. 
Fedorchuk, O.Z. Yanchevskii, A. G. Belous // Abstracts of III International Scientific and 
Practical Conference. –  Kyiv, Ukraine. – November 22-24, 2020. – P.247-251. 

17. Torchyniuk P.V. Synthesis and properties of organic-inorganic perovskite 
CH3NH3PbI3 using DMSO solvent and different ratio of initial reagents /   
P.V. Torchyniuk, O.I. Vyunov, T.O. Plutenko, B.S. Khomenkо, A.G. Belous //   
I International Scientific Conference «Current problems of chemistry, materials science 
and ecology». – Lutsk. – May 12-14, 2021. – P. 130-132. 

Апробація результатів досить успішна, оскільки представлена в тезах 11 
доповідей на наступних наукових фахових конференціях: 6th International 
conference “Nanotechnologies and Nanomaterials” (NANO-2018) (Kyiv, 27-30 August, 
2018); ХХ Українська конференція з неорганічної хімії (Дніпро, 17-20 вересня, 
2018); Ukrainian Conference with International Participation «Chemistry, physics and 
technology of surface» and Workshop «Metal-based biocompatible nanoparticles: 
synthesis and applications» (Kyiv, 15-17 May, 2019); “Функціональні матеріали для 
інноваційної енергетики — ФМІЕ-2019” – Kyiv, 2019; Наукова конференція 
молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України (Київ, 30 травня, 2019); 
7th International conference “Nanotechnologies and Nanomaterials” (NANO-2019) 
(Lviv, 27-30 August, 2019); XVII Freik international conference (Ivano-Frankivsk, 20-25 
May, 2019); X International Scientific Conference “Fundamental Basic of 
Nanoelectronics” (Kharkiv-Odesa, 16-21 September, 2019); 37th European Photovoltaic 
Solar Energy Conference and Exhibition (Lisbon, 7-11 September, 2020); The 3th 
International scientific and practical conference “Priority directions of science and 
technology development”  (Kyiv, 22-24 November, 2020);  I International Scientific 
Conference «Current problems of chemistry, materials science and ecology» – (Lutsk, 
12-14 May, 2021). 

Наукова новизна одержаних результатів. Представлена робота є 
сучасним системним, фундаментально-прикладним дослідженням виконаним на 
високому науковому рівні, бо містить нові достовірні науково - обгрунтовані 
результати синтезу та дослідження органо-неорганічних сполук зі структурою 
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перовськиту, отримання стійких плівок на їх основі. Автором вперше проведено 
систематичне дослідження впливу співвідношення реагентів та розчинників на 
властивості органо-неорганічних перовськитів, зокрема стійкість, мікроструктуру, 
морфологію поверхні. Вперше досліджено фазові перетворення та встановлено 
кількості проміжних фаз, які утворюються в процесі отримання органо-
неорганічного перовськиту в залежності від співвідношення вихідних реагентів і 
розчинника. Показано, що використання ДМСО при нанесенні плівок сприяє 
утворенню стійкіших до впливу зовнішніх факторів плівок. Показано, що 
використання полімерів PVB, COC та PVDС сприяє підвищенню стійкості 
перовськиту до зовнішніх чинників. Знайдено, що співвідношення вихідних 
реагентів та тип розчинника впливають на ширину забороненої зони органо-
неорганічних перовськитів та довжину дифузії неосновних носіїв заряду, що, в 
свою чергу, впливає на електрофізичні властивості перовськиту. 

Практична значимість результатів роботи полягає у визначенні 
умов синтезу органо-неорганічних сполук зі структурою перовськиту. 
Корегування співвідношення реагентів та розчинника, використання полімерів – 
PVB, COC, PVDС дозволило розробити альтернативні підходи до підвищення 
стійкості цих сполук до дії вологи та опромінення, що дозволить значно 
підвищити тривалість використання плівок органо-неорганічного перовськиту 
CH3NH3PbI3. Отримані автором сполуки є перспективними та 
конкурентноздатними прекурсорами відносно недорогих, ефективних 
сонячних елементів.  

В роботі вирішено наукову та практичну задачу щодо синтезу плівок органо-
неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3, дослідження структурних та 
електрофізичних властивостей перовськитів, підвищення стійкості органо-
неорганічних перовськитів до дії зовнішніх чинників (вологи, опромінення). 

Оцінка структури дисертації. Дисертаціійна робота Торчинюка П.В. є 
обгрунтованим, логічно побудованим, змістовним, завершеним науковим 
дослідженням. Матеріали роботи викладено на 213 сторінках друкованого тексту і 
містять анотацію,  вступ, 5 розділів, висновки, список цитованих літературних 
джерел (279 найменувань), додаток, в якому відображені публікації дисертанта. 
Робота містить 15 таблиць і 88 рисунків. 

У вступі обґрунтувано тему дисертаційної роботи та її актуальність, 
сформульовано мету, задачі та предмет дослідження, відображено наукову новизну 
та практичну цінність одержаних результатів. 

У першому розділі представлений літературний огляд за метою 
дисертаційної роботи, який відображає сучасний стан проблеми. Розділ 
побудований досить логічно та чітко, написаний простою, доступною мовою 
професійно та на високому науковому рівні. У розділі наведено загальну 
інформацію про особливості структури органо-неорганічного перовськиту, основні 
методи їх синтезу, проблеми, що перешкоджають широкомасштабному 
виробництву сонячних елементів на їх основі та шляхи усунення цих проблем. На 
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підставі критичного аналізу наукової літератури автором зроблено короткі 
висновки, що дозволили обгрунтувати актуальність, мету та основні задачі роботи. 

У другому розділі описано вихідні реагенти, методики синтезу органо-
неорганічних перовськитів та методи отримання плівок на їх основі. 
Охарактеризовано фізико-хімічні методи дослідження, які дозволили встановити 
склад, будову та властивості синтезованих перовськитів.  

У третьому розділі наведено результати синтезу плівок органо-
неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3 з розчину ДМФА при різних 
співвідношеннях компонентів. Встановлено вплив співвідношення компонентів на 
структуру утворених плівок. Досліджено особливості утворення органо-
неорганічного перовськиту залежно від швидкості обертання підкладки при 
отриманні плівки методом spin-coating. Визначено структурні параметри плівок і 
показано, що об’єм комірки для плівок перовськиту, отриманого при різному 
співвідношенні реагентів суттєво відрізняється. Отримані плівки перовськиту 
проявляють різну стійкість до дії вологи, опромінення. Зміна об’єму пов’язана з 
різною кількістю розчинника в структурі перовськиту. Встановлено, що 
найстійкішими до дії зовнішніх чинників є плівки, отримані при співвідношенні 
вихідних реагентів 1:3. Приведено результати рентгенівських, мікроструктурних, 
спектроскопічних досліджень плівок перовськитів CH3NH3PbI3, отриманих при 
співвідношеннях вихідних реагентів PbI2:CH3NH3 – 1:1, 1:2, 1:3. 

У четвертому розділі наведено результати синтезу органо-неорганічних 
перовськитів та плівок на їх основі при використанні ДМСО. Встановлено 
оптимальне співвідношення реагентів для досліджуваної системи. Встановлено, 
що структура перовськиту починає формуватися при температурі 60 оС для 
плівок, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 1:1, 1:2 та при 70 оС – 
при співвідношенні 1:3. Утворення однофазного перовськиту залежить від 
співвідношення вихідних реагентів та температури. Визначено структурні 
параметри плівок і показано, що об’єм комірки для перовськиту, отриманого при 
різному співвідношенні реагентів у ДМСО є меншим ніж при використанні 
ДМФА. Досліджено стійкість плівок до дії вологи, опромінення та встановлено, 
що найстійкішими до дії зовнішніх чинників є плівки, отримані при 
співвідношенні вихідних реагентів 1:3 як і у випадку використання DMF. 

У п’ятому розділі наведено результати досліджень електрофізичних 
характеристик плівок перовськитів, отриманих при різному співвідношенні 
вихідних реагентів та різних розчинниках. Досліджено стійкість плівок 
перовськиту, отриманих при різному співвідношенні вихідних реагентів та у різних 
розчинниках і показано, що використання ДМСО при синтезі CH3NH3PbI3 сприяє 
утворенню стійкіших до дії вологи та опромінення плівок порівняно з 
використанням ДМФА. При цьому найстійкішими до зовнішніх факторів є плівки, 
отримані при співвідношення PbI2:CH3NH3I – 1:3. Досліджено вплив концентрації 
полімеру на стійкість плівок перовськиту до вологи. Показано, що для підвищення 
стійкості перовськиту до дії вологи, кисню найефективніше використовувати PVB. 
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