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ВІДГУК 
внутрішнього рецензента Колбасова Геннадія Яковича 

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, отриманих при різному співвідношенні вихідних 
реагентів у розчиннику DMF та DMSO, пошуку шляхів підвищення стійкості 
перовськиту до дії вологи, опромінення, що дасть можливість широко 
використовувати перовськити для створення сонячних елементів. Сонячні елементи 
на основі органо-неорганічних перовськитів можуть зайняти провідні позиції в 
фотоелектричних технологіях, проте для комерційного використання необхідно 
підвищити їх стійкість.  Дані дослідження є безумовно актуальними, оскільки на 
сьогоднішній день вплив умов синтезу (співвідношення вихідних реагентів, типу 
розчинника) на формування структури перовськиту, на властивості плівок органо-
неорганічних перовськитів, та пошук шляхів, здатних підвищити стійкість 
перовськитів, ще недостатньо вивчені. Тому отримання стійких до дії зовнішніх 
чинників перовськитів має важливе значення для створення сонячних елементів. 
Таким чином, виконана здобувачем робота є актуальною не лише з теоретичної, але 
і 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 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: 
виконано літературний пошук, на основі якого зроблено відповідні висновки щодо 
перспективних  підходів для синтезу плівок органо-неорганічного перовськиту; 
отримано плівки перовськиту CH3NH3PbI3 при різному співвідношенні вихідних 
реагентів у розчинниках DMF, DMSO та досліджено їх структурні, електрофізичні 
властивості; досліджено стійкість плівок перовськиту до дії вологи, опромінення; 
підвищено стійкість плівок CH3NH3PbI3 до дії вологи, кисню завдяки використанню 
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полімерів полівінілбутиралю PVB, цикло олефін кополімеру COC, 
полівініліденхлориду PVDC. Разом з тим аналіз, інтерпретація та узагальнення 
експериментальних даних, підготовка публікацій проведена як самостійно, так і 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 (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. 
Робота є самостійним науковим дослідженням дисертанта і не містить елементи 
плагіату та запозичень. 

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 д.х.н., проф., академіком НАН 
України Іщенком О. О. (дослідження стійкості та пошук шляхів підвищення стійкості  
до опромінення) 

Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів не викликають 
сумніву. Висновки та узагальнення, які зроблені в дисертаційній роботі   
Торчинюка П.В., базуються на результатах, отриманих з використанням сучасних 
фізико-хімічних методів дослідження. Автором дуже грамотно застосовано такі 
фізико-хімічні методи як РФА, раманівська, флуоресцентна та імпедансна 
спектроскопія, спектроскопія поверхневої фотонапруги, EDX аналіз, скануюча 
електронна мікроскопія. Отримані різними методами  експериментальні результати 
узгоджуються між собою і підтверджуються багаторазовим відтворюванням. 

Ступінь новизни отриманих результатів має високий науковий рівень, 
оскільки дисертантом вперше досліджено фазові перетворення та встановлено 
кількості проміжних фаз, які утворюються в процесі отримання органо-
неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3 залежно від співвідношення вихідних 
реагентів PbI2:CH3NH3I (1:1, 1:2, 1:3) і типу розчинника DMF, DMSO. 

Встановлено, що використання розчинника DMSO сприяє утворенню більш 
щільніших і, відповідно, більш стійких до дії вологи, опромінення плівок перовськиту 
CH3NH3PbI3 завдяки утворенню щільніших плівок. Показано, що плівки, отримані при 
співвідношенні вихідних реагентів 1:3, є найстійкішими до дії зовнішніх чинників. 
Встановлено, що використання полімерів PVB, COC, PVDС сприяє підвищенню 
стійкості перовськиту до зовнішніх чинників. Показано, що співвідношення вихідних 
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реагентів PbI2:CH3NH3I та тип розчинника впливають на ширину забороненої зони 
органо-неорганічного перовськиту завдяки входженню різної кількості розчинника в 
структуру 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. 

 
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 
1. Belous A. Effect of non-stoichiometry of initial reagents on morphological and 

structural properties of perovskites CH3NH3PbI3 / A. Belous, S. Kobylianska,    
O. V’yunov, P. Torchyniuk, V. Yukhymchuk, O. Hreshchuk // Nanoscale research letters. – 
2019. – V.14, №4. – P. 1–9. (https://doi.org/10.1186/s11671-018-2841-6)  

(Особистий внесок здобувача: одержання плівок органо-неорганічних 
перовськитів, вивчення морфології плівок, проведення рентгенівських досліджень, 
дослідження стійкості плівок, обробка результатів досліджень, участь у обговоренні 
результатів, підготовка рукопису статті). 

2. Торчинюк П. Органо-неорганічний перовскит CH3NH3PbI3: морфологічні, 
структурні та фотоелектрофізичні властивості. / П. Торчинюк,   
O. В’юнов, О. Іщенко, I. Курдюкова, В. Власюк, В. Костильов, A. Білоус // 
Український хімічний журнал. – 2019. – Т.85, №9. – С. 31-41. 
(https://doi.org/10.33609/0041-6045.85.9.2019.31-41) 

(Особистий внесок здобувача: одержання плівок органо-неорганічних 
перовськитів, проведення досліджень мікроструктури, дослідження електрофізичних 
властивостей перовськитів, обробка результатів досліджень, участь у обговоренні 
результатів, підготовка рукопису статті). 

3. Білоус А.Г. Одержання та властивості плівок органо-неорганічних 
перовськитів МАРbХ3 (МА = CH3NH3; Х = Cl, Br, I) для сонячних елементів (огляд). / 
А.Г. Білоус, О.О. Іщенко, О.І. В’юнов, П.В. Торчинюк // Теоретична та 
експериментальна хімія. – 2020. – Т.56, №6. – С. 333-357. 
(https://doi.org/10.1007/s11237-021-09666-6)  

(Особистий внесок здобувача: обробка та аналіз літературних джерел, 
обробка результатів досліджень, участь у обговоренні результатів, підготовка 
рукопису статті). 

4.  Kostylyov V.P. Synthesis and Investigation of the Properties of Organic-Inorganic 
Perovskite Films with Non-Contact Methods. / V.P. Kostylyov, A.V. Sachenko, V.M. 
Vlasiuk, I.O. Sokolovskyi, S.D. Kobylianska, P.V. Torchyniuk, O.I. V'yunov, A.G. Belous 
//Ukrainian Journal of Physics. – 2021. – V.66, №5. – P. 429-438. 
(https://doi.org/10.15407/ujpe66.5.429)  

(Особистий внесок здобувача: одержання плівок органо-неорганічних 
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перовськитів, визначення параметрів елементарної комірки, дослідження 
електрофізичних властивостей перовськитів, обробка результатів досліджень, 
участь у обговоренні результатів, підготовка рукопису статті). 

5. Торчинюк П.В. Вплив розчинника на стійкість та електрофізичні 
характеристики органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3 / П.В. Торчинюк, О.І. 
В’юнов, Л.Л. Коваленко, О.О. Іщенко, І.В. Курдюкова, А.Г. Білоус // Теоретична та 
експериментальна хімія. – 2021. – Т.57, №2. – С. 93-98. (https://doi.org/10.1007/s11237-
021-09679-1)  

(Особистий внесок здобувача: одержання плівок органо-неорганічних 
перовськитів, проведення імпедансних досліджень плівок, дослідження стійкості 
перовськитів до дії вологи та опромінення, обробка результатів досліджень, участь у 
обговоренні результатів, підготовка рукопису статті). 

6. Kostylyov V.P. Influence of the reagents’ ratio on photoelectric and optical 
properties of perovskite films for photovoltaics / 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. // 
Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2021. – V.24, №3. – P. 
295-303. (https://doi.org/10.15407/spqeo24.03.295)  

(Особистий внесок здобувача: одержання плівок органо-неорганічних 
перовськитів, дослідження мікроструктури, дослідження структурних та 
електрофізичних властивостей перовськитів, обробка результатів досліджень, 
участь у обговоренні результатів, підготовка рукопису статті). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертаційної роботи: 
7. Torchyniuk P.V. Influence of laser radiation on the degradation of films of 

organic-inorganic CH3NH3PbI2.98Cl0.02 perovskite / P.V. Torchyniuk, V.O. Yukhymchuk, 
O.M. Greshchuk, S.D. Kobylianska, A.G. Belous // 6th International conference 
“Nanotechnologies and Nanomaterials” (NANO-2018). –  Kyiv. – August 27-30. – 2018. 
– P.569.  

8. Торчинюк П. В. Вплив концентрації твердої фази на мікроструктурні 
властивості плівок органо-неорганічного перовскиту CH3NH3PbI2,98Cl0,02 /   
П. В. Торчинюк,  С. Д. Кобилянська, А. Г.  Білоус // Збірник тез доповідей “ХХ 
Українська конференція з неорганічної хімії”. – Дніпро, Україна. – 17-20 вересня, 
2018. – С. 110. 

9. Torchyniuk P.V. Synthesis of nanosized organic-inorganic perovskite films 
CH3NH3PbI3: effect of initial reagents ratio on formation and microstructure / P.V. 
Torchyniuk, O.I. V’yunov, A.G. Belous // Proceedings of Ukrainian Conference with 
International Participation «Chemistry, physics and technology of surface» and Workshop 
«Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications». – Kyiv, Ukraine. – 
May 15-17, 2019. – P. 192. 

10. Torchyniuk P.V. Composite structure «organic-inorganic perovskite – protective 
polymeric layer». / P.V. Torchyniuk, O.I. V’yunov, A.G. Belous, I.V. Kurdyukova, O.O. 
Ishchenko // «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики — ФМІЕ-2019». – 
Київ, Україна. – 13-15 травня, 2019. – С.37.  

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, 
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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,   
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 
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November, 2020);  I International Scientific Conference «Current problems of chemistry, 
materials science and ecology» – (Lutsk, 12-14 May, 2021). 

        
       Наукова новизна одержаних результатів. Наукове значення виконаних 
досліджень, безумовно, заслуговує на високу оцінку, оскільки в роботі вперше 
синтезовано плівки органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3 при використанні 
вихідних реагентів PbI2 та CH3NH3I з різним співвідношенням (1:1,1:2,1:3) у різних 
розчинниках. Також вперше досліджено фазові перетворення та встановлено кількості 
проміжних фаз, які утворюються в процесі отримання органо-неорганічного 
перовськиту в залежності від співвідношення вихідних реагентів і типу розчинника. 
При цьому встановлено, що використання розчинника DMSO сприяє утворенню більш 
стійких до дії вологи і опромінення плівок перовськиту. 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 в тому, що 

визначено умови отримання органо-неорганічних сполук зі структурою 
перовськиту. Показана можливість підвищення стійкостіь цих сполук до дії вологи 
та опромінення завдяки зміні співвідношення вихідних реагентів, розчинника і 
використанню полімерів – PVB, COC, PVDС. Останнє дозволить значно підвищити 
термін використання плівок органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3. 
Отримані автором сполуки є перспективними для створення на їх основі відносно 
недорогих, ефективних сонячних елементів.  

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’ятьох 
розділів, висновків, переліку використаних джерел (279 найменуваннь) та одного 
додатку.  

Перший розділ – огляд літератури – виконано на високому рівні. У розділі 
наведено загальну інформацію про особливості структури органо-неорганічного 
перовськиту CH3NH3PbI3. Описано основні методи синтезу органо-неорганічних 
перовськитів. Наведено основні конструкції сонячних елементів на основі 
перовськитів. Описано основні  недоліки, що перешкоджають широкомасштабному 
виробництву сонячних елементів на основі органо-неорганічних перовськитів. 
Детально описано перспективи використання перовськитів у сонячних елементах. З 
аналізу літературних даних зроблено висновок, що дослідження впливу 
співвідношення вихідних реагентів (PbI2 та CH3NH3I) і типу розчинника (DMF, 
DMSO) на електрофізичні властивості  плівкових матеріалів на основі органо-
неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3 та вияснення можливості використання 
полімерів (полівінілбутиралю PVB, цикло олефін кополімеру COC, 
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полівініліденхлориду PVDC) для підвищення стійкості органо-неорганічних плівок 
по відношенню до вологи  є  актуальними завданнями. 

Наступні чотири розділи є базовими в роботі. В них представлено результати 
власних досліджень Торчинюка П.В. Вони змістовні та логічно викладені. У другому 
розділі наведено перелік використаних у роботі матеріалів та методів дослідження. В 
розділі представлено широке коло сучасних фізико-хімічних методів дослідження: 
рентгенівський дифракційний аналіз, скануюча електронна мікроскопія, EDX-аналіз, 
раманівська, імпедансна та флуоресцентна спектроскопія, спектроскопія поверхневої 
фотонапруги. Також у розділі наведено детальні методики синтезу вихідних речовин, 
органо-неорганічних перовськитів при різному співвідношенні вихідних реагентів у 
розчинниках DMF, DMSO, методики отримання плівок полімерів.  

У третьому розділі наведено результати дослідження процесу синтезу 
органо-неорганічних перовськитів при використанні розчинника DMF, показано    
особливості утворення перовськиту залежно від співвідношення вихідних реагентів 
у розчиннику DMF. Приведено результати рентгенівських, мікроструктурних, 
спектроскопічних досліджень плівок перовськитів CH3NH3PbI3, отриманих при 
співвідношеннях вихідних реагентів PbI2:CH3NH3 – 1:1, 1:2, 1:3. Досліджено 
стійкість плівок до дії вологи, опромінення. 

У четвертому розділі наведено результати дослідження стосовно синтезу 
органо-неорганічних перовськитів при використанні розчинника DMSO та 
визначено особливості утворення перовськиту залежно від співвідношення 
вихідних реагентів у розчиннику DMSO. Приведено результати рентгенівських, 
мікроструктурних дослідження плівок перовськитів CH3NH3PbI3, отриманих при 
співвідношеннях вихідних реагентів PbI2:CH3NH3 – 1:1, 1:2, 1:3. Досліджено 
стійкість плівок до дії вологи, опромінення.  

У п’ятому розділі наведено результати досліджень електрофізичних 
характеристик плівок перовськитів, отриманих при різному співвідношенні 
вихідних реагентів у розчиннику DMF, DMSO. Також у розділі наведено можливості 
підвищення стійкості плівок перовськиту CH3NH3PbI3 завдяки використанню 
полімерів: полівінілбутиралю PVB, цикло олефін кополімеру COC, 
полівініліденхлориду PVDC.   

Додаток A містить список публікацій за темою дисертації.  
 
При вивченні дисертації виникли наступні зауваження:  

1. Не зрозуміло, чому спектри поглинання розчину перовськиту в ДМСО і плівок 
перовськиту істотно відрізняються, особливо в довгохвильовій області спектра. Для 
з'ясування причин такої відмінності необхідно було б привести, крім поглинання PbJ2, 
також і спектр поглинання органічного катіона.  

2. З тексту дисертації не ясно, який же тип неосновних носіїв заряду переважає у 
синтезованого матеріалу і для якої структури сонячного елемента планується його 
використовувати.  

Однак, зазначені недоліки жодним чином не впливають на загальне позитивне 
враження від даної роботи, яка однозначно варта високої оцінки. 

Робота виконана на високому експериментальному та науковому рівні, що 
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