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ВІДГУК 

офіційного опонента члена-кореспондента НАН України,  

доктора хімічних наук, професора, завідувача кафедри фізичної хімії 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Фрицького Ігоря Олеговича на дисертаційну роботу 

Торчинюка Павла Васильовича «Синтез, структура та властивості 

плівкових матеріалів на основі органо-неорганічного перовськиту 

CH3NH3PbI3», представлену на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 10 

«Природничі науки» за спеціальністю 102 «Хімія». 

 

Дисертаційна робота Торчинюка П.В. присвячена синтезу та 

дослідженню властивостей плівок органо-неорганічних сполук зі структурою 

перовськиту та пошуку шляхів підвищення їх стійкості. Дані матеріали можуть 

бути використанні при створенні елементів перетворення сонячної енергії в 

електричну. Органо-неорганічні перовськити є незвичним класом матеріалів, 

які поєднують деякі переваги органічних і неорганічних напівпровідників: 

велике оптичне поглинання, великі рухливості носіїв заряду і регульовану 

ширину забороненої зони. Одними з найбільш перспективних органо-

неорганічних сполук зі структурою перовськиту, до яких останнім часом 

проявляється особливий інтерес наукової спільноти, є сполуки складу 

CH3NH3PbI3, плівки на їх основі є об’єктом дослідження даної роботи. В 

перспективі сонячні елементи на основі цих сполук можуть зайняти провідні 

позиції в фотоелектричних технологіях. Важливою проблемою, яка 

перешкоджає широкому технологічному використанню  органо-неорганічних 

перовськитів є їхня нестійкість за умов експлуатації, для них характерна 

структурна деградація з часом, яка зумовлена дією зовнішніх чинників (вологи, 

підвищених температур, УФ випромінювання та ін.). З огляду на це, дисертація 

Торчинюка П.В., яку присвячено дослідженню процесів утворення плівкових 

матеріалів на основі органо-неорганічних перовськитів CH3NH3РbІ3 при різних 



2 

 

співвідношеннях вихідних реагентів та пошуку шляхів підвищення стійкості 

плівок до зовнішніх чинників, є вельми актуальною.  

Дисертаційна робота виконувалась згідно з планами 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.).   

Дисертаційна робота Торчинюка П.В. викладена на 213 сторінках і 

складається з анотації, вступу, п’ятьох розділів, висновків та списку 

використаних джерел, що містить 279 найменувань, та додатку, в якому 

відображені публікації дисертанта. Дисертація містить 88 рисунків та 15 

таблиць. 

У вступі обґрунтовано вибір теми та актуальність роботи, сформульовано 

її мету та задачі дослідження, показано наукову новизну та практичну 

значущість одержаних результатів. 

У першому розділі (літературному огляді) дано критичний аналіз наявної 

літератури за темою дисертації. Після ознайомлення з літературним оглядом 

читачеві повністю стає зрозумілою необхідність і шляхи вирішення 

поставлених в дисертаційній роботі проблем. 

У другому розділі описано експериментальні методики синтезу органо-

неорганічних перовськитів та методи отримання плівок на їх основі. 

Охарактеризовано методи фізико-хімічних досліджень та методики 

математичної обробки експериментальних даних, що застосовувались в роботі. 
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Третій розділ присвячений синтезу плівок перовськитів CH3NH3PbI3 при 

використанні розчинника ДМФА. Показано, що залежно від співвідношення 

вихідних реагентів, розчинених у ДМФА та температури обробки плівок, 

формування органо-неорганічного перовськиту відбувається через утворення 3 

проміжних сполук (1:1), через утворення 4 проміжних сполук (1:2) та через 

утворення 2 проміжних сполук (1:3). Було вивчено особливості утворення 

структури перовськиту залежно від співвідношення вихідних реагентів 

PbI2:CH3NH3I та розчинника. Встановлено, що при використанні розчинника 

ДМФА та різного співвідношення PbI2:CH3NH3I, перовськит CH3NH3PbI3 

починає утворюватися при обробці плівки при температурі 20-25 °С. 

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. Встановлено, що зміна об’єму пов’язана з 

різною кількістю розчинника в структурі перовськиту. Показано, що отримані 

плівки проявляють різну стійкість до дії вологи, опромінення. Методами РФА, 

флуоресцентної та раманівської спектроскопії встановлено, що найстійкішими 

до дії зовнішніх чинників є плівки, отримані при співвідношенні вихідних 

реагентів 1:3.  

Четвертий розділ присвячений синтезу плівок органо-неорганічних 

перовськитів CH3NH3PbI3 при використанні розчинника ДМСО. Показано, що 

незалежно від співвідношення PbI2 та CH3NH3I у розчиннику ДМСО утворення 

перовськиту CH3NH3PbI3 відбувається через 4 проміжні сполуки 

(CH3NH3)2(DMSO)xPbI4, (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8, PbI2·2DMSO, PbI2·DMSO. 

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. Показано, що початок утворення 
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однофазного перовськиту залежно від співвідношення вихідних реагентів 

відбувається при різних температурах: 1:2 – 190оС, 1:3 – 205 оС.  

Визначено структурні параметри плівок і показано, що об’єм комірки для 

перовськиту, отриманого при різному співвідношенні реагентів у розчиннику 

ДМСО є меншим ніж при використанні ДМФА. При використанні ДМСО 

відбувається утворення більш щільних плівок перовськиту з різною 

мікроструктурою. Для однофазних плівок перовськиту методами РФА, 

флуоресцентної спектроскопії було досліджено стійкість до дії вологи, 

опромінення. Встановлено, що найстійкішими до дії зовнішніх чинників є 

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

використання ДМФА.  

У п’ятому розділі розглядаються електрофізичні властивості плівок 

перовськитів CH3NH3PbI3 та шляхи підвищення їх стійкості. Електрофізичні 

властивості плівок органо-неорганічного перовськиту було досліджено 

методом спектроскопії поверхневої фотонапруги та вимірюванням 

пропускання. Встановлено, що ширина забороненої зони перовськитів залежить 

від співвідношення  вихідних реагентів та розчинника, який використовується 

при синтезі. Було визначено характеристичні параметри ефекту Урбаха.  

Для плівок органо-неорганічних перовськитів, отриманих при різних 

співвідношеннях PbI2:CH3NH3I – 1:1, 1:2 і 1:3 у різних розчинниках, було 

встановлено ширину забороненої зони. Було показано, що плівки органо-

неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3 мають велику порівняно з товщиною 

плівки довжину дифузії неосновних носіїв заряду. Встановлено, що спектральні 

залежності малосигнальної поверхневої фотонапруги є значно більш чутливими 

до мікроструктури і електронної структури в області краю поглинання, 

порівняно з оптичними спектрами пропускання. Визначено величину 

граничного значення густини струму короткого замикання для плівок, 

отриманих при різному співвідношенні PbI2:CH3NH3I  в різних розчинниках. 

Було продемонстровано, що рухливість носіїв заряду в плівках перовськиту 
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CH3NH3PbI3, отриманих при співвідношенні 1:2 в ДМСО на порядок вища, ніж 

в плівках, отриманих при використанні ДМФА. Визначено величини густини 

носіїв заряду для плівок, отриманих при  використанні розчинників ДМФА та 

ДМСО. 

Загальні висновки, зроблені на підставі проведених досліджень, викладені 

дисертантом у 7 пунктах. 

Результати, представлені в дисертації Торчинюка П.В., є вагомим 

науковим внеском в розвиток фундаментальних досліджень хімії органо-

неорганічних сполук зі структурою перовськиту, плівок на їх основі та пошуку 

шляхів підвищення стійкості плівок. В цьому й полягає, головним чином, 

наукова новизна одержаних результатів. 

Вирішення поставлених проблем і одержання представлених результатів 

було б не можливим без використання сучасних фізико-хімічних методів 

дослідження, таких як рентгенофазовий аналіз, скануюча електронна 

мікроскопія (SEM), енергодисперсійна рентгенівська спектроскопія (EDX),   

UV-VIS, раманівська та флуоресцентна спектроскопія, інтерферометрія,  

спектроскопія поверхневої фотонапруги, імпедансна спектроскопія. 

Цілеспрямоване проведення великої кількості експериментальних досліджень 

за апробованими методами та методиками забезпечило одержання достовірних 

наукових результатів дисертаційної роботи. 

Практичне значення одержаних результатів проведеного Торчинюком 

П.В. дослідження полягає у тому, що було визначено умови отримання органо-

неорганічних сполук зі структурою перовськиту, продемонстрована можливість 

підвищення стійкість органо-неорганічних перовськитів до дії вологи та 

опромінення завдяки зміні співвідношення вихідних реагентів, розчинника, 

використанню полімерів, що врешті-решт може привести до значного 

підвищення терміну використання плівок органо-неорганічного перовськиту. 

Дисертація Торчинюка П.В. написана згідно стандартів з чітким 

послідовним викладом матеріалів досліджень. Отримані експериментальні дані 
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достовірні, висновки та основні положення дисертації обґрунтовані і не 

викликають сумнівів. В роботі немає принципових недоліків. 

Основний зміст роботи опубліковано в 6 статтях у фахових журналах, 5 з 

яких індексується в міжнародних наукометричних базах даних, та тезах 11 

доповідей на національних та міжнародних конференціях, які повністю 

відображають основний зміст дисертації. Роботу апробовано на авторитетних 

наукових форумах.  

Разом з тим, при ознайомленні з текстом дисертаційної роботи виникли 

ряд запитань та зауважень: 

1. На стор. 129 вказано, що «…зміну об’єму комірки можна пояснити 

різним вмістом органічної компоненти в кристалічній структурі перовськиту, а 

саме різною кількістю розчинника, що входить в структуру…». Однак, на наш 

погляд, це не є правильним твердженням, оскільки розчинник не може 

включатися до кристалічної структури 3D перовськиту CH3NH3PbI3. Це 

пов'язано з тим, що в структурі даного перовськиту немає доступного простору 

для включення молекул розчинника. 

2. На жаль, дисертантом не були проведенні дослідження перовськитів, 

одержаних при різних співвідношеннях реагентів та розчинниках, методом 

диференційного термічного аналізу. Зокрема, такі дослідження були би 

корисними в контексті з’ясування природи зв’язування розчинників ДМФА та 

ДМСО у кристалічній структурі перовськиту CH3NH3PbI3. 

3. В дисертації не обговорюється, чим можна пояснити, що рухливість 

носіїв заряду в плівці перовськиту, отриманій в DMSO ( = 67±5 см2/В·с) на 

порядок вища, ніж для плівок, отриманих при використанні розчинника DMF 

( = 9,1±0,7 см2/В·с) ( стор. 164).   

4. На стор. 84 вказується, що «Методом РФА для плівок органо-

неорганічного перовськитів, отриманих при співвідношенні 1:1 було 

встановлено існування 3 проміжних сполук в інтервалі температур Т = 25-  

110 °С (табл. 5). Кількість проміжних фаз присутніх у плівках органо-
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неорганічного перовськиту залежить від температури термообробки.» На 

підставі чого дисертантом робиться висновок, що зазначені в табл. 5 сполуки 

(CH3NH3)3(DMF)PbI5, (CH3NH3)2(DMF)xPbI4, (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8 є саме 

проміжними сполуками, а не домішками? 

5. На стор. 83 вказується: «Як свідчать наведені результати, однофазна 

плівка органо-неорганічного перовськиту починає утворюватися при 

температурі Т = 115 °С. При вищих температурах відбувається розкладання 

перовськиту, що підтверджується наявністю на рентгенограмах піків PbI2». 

Дійсно, з рентгенограм (рис. 16) можна бачити, що при Т = 115 °С присутня 

лише фаза CH3NH3PbI3. Однак при температурі 110 °С в системі присутня 

помітна кількість PbI2, поряд з фазою проміжної сполуки. В тексті дисертації не 

пояснюється, чому на рентгенограмі зникає пік, притаманий фазі PbI2, при 

нагріванні від 110 до 115 °С? 

6. На стор. 108 зазначено, що в діапазоні температур 50-100 оС в спектрах 

проявляються смуги в областях 51, 250, 752, 838 см-1, які можна віднести до 

сполуки (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8, однак, не вказано, на підставі чого можна 

робити таке віднесення, відсутні посилання на відповідні джерела або 

попередні дослідження авторів. 

7. Як видно з рис. 46. (стор. 119),  плівки перовськиту CH3NH3PbI3, 

отримані з розчинів із різним співвідношенням вихідних реагентів (1:1, 1:2, 

1:3), характеризуються різною стійкістю до дії вологи: найстійкішими є плівки 

зі співвідношенням реагентів 1:3. Чим це можна пояснити? Чому плівки, 

тримані при співвідношенні реагентів 1:2 є найменш стійкими? 

8. На стор. 129 зазначається, що «в табл. 13 показано, що залежно від 

співвідношення вихідних реагентів спостерігається зміна об’єму елементарної 

комірки». Однак порівняння відповідних значень, наведених в табл. 13, 

свідчить про те, що згадані відмінності знаходяться в межах похибки. 

Перелічені зауваження не знижують загального позитивного враження 

про проведене здобувачем наукове дослідження. Роботу виконано на високому 
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