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матеріалів на основі органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3", 

представлену на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 10 "Природничі 

науки" за спеціальністю 102 "Хімія" 

 

 Важливою задачею сучасної хімії і хімічного матеріалознавства є 

розробка нових речовин для створення елементів для перетворення сонячної 

енергії в електричну. В цьому аспекті перспективними є органо-неорганічні 

перовськити, оскільки вони поєднують велике оптичне поглинання, великі 

рухливості носіїв заряду і регульовану ширину забороненої зони. У той же 

час робота з органо-неорганічними перовськитами ускладнюється тим, що 

такі системи є нестійкими матеріалами, здатними до деградації під дією 

вологи, температури, ультрафіолетового випромінювання. Дослідження 

впливу способу отримання органо-неорганічних перовськитів на їх будову, 

фізико-хімічні властивості, а також на стійкість до дії зовнішніх факторів є 

актуальними задачами, вирішення яких може відкрити шляхи до 

використання органо-неорганічних перовськитів при широкомасштабному 

виготовленні сонячних елементів. Таким чином, дисертаційна робота 

Торчинюка П.В., яка присвячена вирішенню саме цих задач, є безумовно 

актуальною. 

Актуальність роботи Торчинюка П.В. також підтверджується тим, що 

вона виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту 

загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України:  договору 

№ 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); договору № 21-18 «Нанорозмірні 

неорганічні і органо-неорганічні матеріали із структурою перовськиту для 

медичного і технічного використання» програми надання грантів НАН 
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України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України 

для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і 

техніки (2018 – 2019 рр.). 

Мета роботи Торчинюка П.В. полягала в дослідженні процесів 

утворення плівкових матеріалів на основі органо-неорганічних перовськитів 

CH3NH3РbІ3 при різних співвідношеннях вихідних реагентів PbI2 та CH3NH3I 

в розчиннику диметилформаміді та диметилсульфоксиді, дослідженні 

властивостей плівок, та пошуку шляхів підвищення стійкості плівок органо-

неорганічних перовськитів до зовнішніх чинників.  

Дисертація Торчинюка П.В. являє собою обґрунтоване, логічно 

побудоване, завершене наукове дослідження. Вона складається з анотації, 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (279 

найменувань) та одного додатку. Загальний обсяг роботи становить 213 

сторінок, що містять 15 таблиць, 88 ілюстрацій.  

У вступі обґрунтовано тему та актуальність роботи, сформульовано її 

мету та задачі, відображено наукову новизну та практичну цінність 

одержаних результатів. 

В першому розділі представлений огляд літератури за темою 

дисертації – розглянуто структурний тип перовськиту, особливості структури 

органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I), наведено 

відомості про ширину забороненої зони органо-неорганічних  перовськитів 

та особливості їх синтезу, у тому числі у вигляді плівок, проаналізовано 

причини нестабільності таких систем. На основі аналізу даних літератури 

автором обгрунтовано задачі дисертації.  

В другому розділі описано вихідні реагенти, методи синтезу і методи 

дослідження, застосовані в дисертаційній роботі.  

Третій розділ дисертації присвячено опису результатів синтезу плівок 

органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3 при використанні 

диметилформаміду як розчинника. На основі даних рентгенофазового аналізу 

ідентифіковано кристалічні фази в одержаних плівках, зокрема показано, що 

при підвищенні температури формування плівок їх фазовий складі поступово 

змінюється, і автор робить висновок, що за певної температури у більшості 

випадків формується однофазна система. Із використанням методу СЕМ 
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досліджено морфологію (форму частинок) плівок вихідних реагентів та 

органо-неорганічних перовськитів. Знайдено, що  морфологія плівок 

відрізняється в залежності від співвідношення вихідних компонентів, а 

фазовий склад може відрізнятися в залежності від швидкості обертання 

підкладки. В розділі також наведено результати дослідження спектрів 

Рамана, спектрів флуоресценції плівок та результати оцінки стійкості плівок 

органо-неорганічних перовськитів до дії вологи та опромінення.  

В четвертому розділі розглядаються результати дослідження плівок 

органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3, синтезованих в 

диметилсульфоксиді як розчиннику. В цілому план досліджень, описаних в 

цьому розділі, подібний до плану, за яким було складено попередній розділ. 

Автором знайдено спільні риси і відмінності утворення плівок у двох різних 

розчинниках – диметилформаміді (ДМФА) і диметилсульфоксиді (ДМСО). 

Зокрема показано, що об’єм комірки для перовськиту, отриманого при 

різному співвідношенні реагентів при використанні як розчинника ДМСО є 

меншим, ніж у випадку ДМФА; при використанні ДМСО утворюються більш 

щільні плівки перовськиту, а найстійкішими до дії зовнішніх факторів є 

плівки, отримані при співвідношенні вихідних реагентів 1:3, як і у випадку 

використання ДМФА.  

В п'ятому розділі представлено результати дослідження 

електрофізичних властивостей органо-неорганічних перовськитів 

CH3NH3PbI3 та розглянуто шляхи підвищення стійкості плівок перовськитів.  

Для визначення електрофізичних характеристик органо-неорганічних 

перовськитів використано метод спектроскопії поверхневої фотонапруги та 

вимірювання оптичних характеристик (пропускання, відбивання), що 

дозволило отримати інформацію про ширину забороненої зони плівок 

органо-неорганічного перовськиту, довжину дифузії неосновних носіїв 

заряду, визначити механізм формування струму короткого замикання тощо. 

Запропоновано використання захисного полімерного шару 

полівінілбутиралю, цикло олефін кополімеру або полівініденхлориду для 

підвищення стійкості плівок органо-неорганічного перовськиту. В роботі 

визначено рухливість та густину носіїв заряду в плівках та показано 
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відмінності цих показників в залежності від використаного для формування 

плівки розчинника. 

В додатку наведено список публікацій здобувача за темою дисертації.  

 В результаті виконання роботи Торчинюком П.В. було встановлено 

закономірності формування плівок органо-неорганічних перовськитів 

CH3NH3PbI3 при використанні вихідних реагентів PbI2 та CH3NH3I, вперше 

досліджено фазові перетворення в таких системах та ідентифіковано 

проміжні кристалічні фази, які утворюються в процесі отримання органо-

неорганічного перовськиту залежно від співвідношення вихідних реагентів і 

типу розчинника. Показано, що використання ДМСО як розчинника сприяє 

утворенню більш стійких до дії вологи та опромінення плівок перовськиту у 

порівнянні з використанням ДМФА. Знайдено, що співвідношення вихідних 

реагентів PbI2:CH3NH3I та тип розчинника впливають на ширину забороненої 

зони органо-неорганічних перовськитів, довжину дифузії неосновних носіїв 

заряду, що в свою чергу впливає на електрофізичні властивості органо-

неорганічного перовськиту.  

 Практичне значення роботи полягає у визначенні умов формування 

плівок органо-неорганічних сполук зі структурою перовськиту та розробці 

рекомендацій до підвищення їх стійкості до дії вологи і опромінення.  

Роботу виконано з використанням ряду сучасних методів дослідження, 

таких, як рентгенофазовий аналіз, скануюча електронна мікроскопія, 

енергодисперсійна рентгенівська спектроскопія, інтерферометрія, 

флуоресцентна спектроскопія та дослідження кінетики флуоресценції, 

спектрофотометрія в УФ та видимій області, раманівська спектроскопія, 

спектроскопія поверхневої фотонапруги, імпедансна спектроскопія.  

Дисертаційна робота Торчинюка П.В. справляє добре враження, але 

при ознайомленні з текстом роботи виник ряд запитань та зауважень.  

1. Нагрівання плівок органо-неорганічних перовськитів веде до зміни 

їх фазового складу. Чи проводив автор оцінку того, наскільки кількісно 

складові тих фаз, що розкладаються при нагріванні, можуть забезпечити 

формування іншої фази при більш високій температурі? Наприклад (стор. 

85), "при температурах нижчих Т = 170 °С плівка містить, крім перовськиту 

CH3NH3PbI3, інші проміжні сполуки (CH3NH3)2(DMF)xPbI4, 
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(CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8, (CH3NH3)3(DMF)PbI5, (CH3NH3)2(DMF)2Pb2I6". При 

температурі 170 °С починає утворюватися однофазна плівка  CH3NH3PbI3.. Чи 

можуть взагалі, теоретично, усі низькотемпературні фази кількісно 

перетворитися на CH3NH3PbI3? 

2. При ознайомленні з роботою складається враження, що при аналізі 

складу плівок автор розглядає лише кристалічні фази. Наприклад, на стор. 99 

автор наводить схему перетворень, які проходять у плівках за різних 

температур, але за стехіометрією такі перетворення потребують додаткових 

реагентів або ведуть до утворення не одного продукту. Чи містять одержані 

плівки рентгеноаморфні фази, чи дають такі фази внесок в фізичні 

властивості плівок? 

3. На стор. 113 автор пише, що "Методами раманівської та 

флуоресцентної спектроскопії було досліджено стійкість плівок органо-

неорганічного перовськиту до дії опромінення. РФА використовували для 

дослідження впливу вологи на стійкість перовськиту." Чим обумовлено вибір 

різних методів для оцінки стійкості плівок в різних випадках? Чи веде 

опромінення лазером до зміни кристалічності речовин у складі плівок? 

4. На стор. 152 автор відзначає, що "для детального порівняння 

спектральних залежностей поверхневої фотонапруги плівок перовськиту, 

отриманих при використанні розчинників DMF та DMSO, спектри 

фотонапруги плівок, отриманих з DMF було домножено на певні 

коефіцієнти". Не зрозуміло, навіщо проводилося множення залежностей і як 

обирали вказані коефіцієнти.    

5. Не зрозуміло, чому автор не оформив патенти на одержані прикладні 

результати. 

6. Роботу написано гарною літературною мовою, але є ряд невдалих 

виразів, наприклад, на стор. 83 автор пише "як свідчать наведені результати" 

(насправді результати не свідчать, свідчить автор роботи, який аналізує 

результати), "як вже говорилося" (стор. 106) та декілька інших. 

Зазначені зауваження не відіграють принципового значення при 

загальній позитивній оцінці роботи, не стосуються новизни роботи та її 

основних висновків. Висновки роботи зроблено на основі великого масиву 

експериментальних даних, достовірність яких не викликає сумніву. На мою 
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