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ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

на дисертаційну роботу СЄРИКА МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА „ПРОЦЕСИ 

МОЛЕКУЛЯРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЛІВКАХ НА 

ОСНОВІ МОНОМЕТИНОВИХ, МЕРОЦИАНІНОВИХ ТА СКВАРИЛІЄВИХ 

БАРВНИКІВ”, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і 

діелектриків 

 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи Cєрика М.М. обумовлена 

необхідністю розробки нових високоефективних матеріалів для молекулярної 

електроніки. В таких матеріалах використовуються молекули органічних барвників 

і зокрема поліметинових, мероцианінових, скварилієвих і їм подібних. Для 

практичного використання зазначених матеріалів є необхідність збільшувати 

концентрацію барвників, що призводить до їх агрегації. Тому дуже важливим є 

розробка або удосконалення технологій створення нових матеріалів з урахуванням 

взаємодії молекул барвників між собою та з оточенням (наприклад полімерне 

зв’язуючи, підкладка, шари інших речовин) та нових моделей і уявлень щодо 

структури агрегатів на поверхні твердої підкладки, а також розуміння їх еволюції в 

залежності від відстані до поверхні, і впливу інших факторів. Структурна та 

просторова організація таких мономерних молекул в надмолекулярні системи, їх 

зв'язок із оптичними та електронними властивостями тонких плівок є надзвичайно 

актуальним питанням як для побудови електронних приладів, так і для розуміння 

процесів самоорганізації молекулярних систем і може бути використане в технолоіі 

молекулярної електроніки.  

Метою дисертаційної роботи було з’ясування закономірностей молекулярної 

організації спряжених сполук поліметинового типу у твердому стані за допомогою 

аналізу даних оптичної спектроскопії та моделювання взаємного молекулярного 

упорядкування, визначення структури молекулярних агрегатів в залежності від 

просторової структури молекул (дипольного моменту, поляризованості), природи 
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та температури підкладки, товщини плівки, а також дослідження можливості 

керованого формування молекулярних шарів із заданою структурою та 

властивостями. 

Ця робота є частиною фундаментальних досліджень, які проводяться у 

відповідності до напрямків наукової діяльності Інституту фізики напівпровідників 

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України  та Інституту високих технологій, Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка та в період 2010-2018 років у 

рамках проектів та програм: 

- № 01БФ052-07 „Дослідження генераційно-рекомбінаційних процесів та 

електронного транспорту в напівпровідниках та напівпровідникових 

структурах як основи для створення елементної бази новітніх засобів 

комплексної автоматизації та інформатизації, дослідження властивостей 

інформаційних середовищ і полів та їх практичного застосування” 

- №01ДФ052-10 “Дослідження механізмів транспорту та рекомбінації носіїв 

заряду у структурованих наносистемах на основі електропровідних 

полімерів” 

- №01ДФ052-10 “Дослідження механізмів транспорту та рекомбінації носіїв 

заряду у структурованих наносистемах на основі електропровідних 

полімерів” 

- № 14БП07-01 „Розробка принципів нових технологій на основі досліджень 

оптичних, електронних та атомарних явищ в фізичних і біологічних об’єктах 

та низьковимірних структурах”. 

- Тема ІІІ-02-16. Дослідження особливостей хвильових оптичних явищ 

наноструктурованих/ нанокомпозитних  середовищ та розробка технології 

функціональних матеріалів і структур оптоелектроніки. 

Для досягнення поставленої мети автором були поставлені і вирішувалися 

задачі: 
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− розробити спосіб, технічні рішення для сублімації в вакуумі органічних 

сполук поліметинового типу слабкої температурної стійкості та конденсації тонких 

плівок із одночасним контролем їх оптичних властивостей; 

− дослідити спектральні властивості тонких плівок сполук в процесі їх 

формування, прояв надмолекулярної організації та умови її виникнення; 

− виконати квантово-хімічні розрахунки молекулярної геометрії окремої 

молекул а також енергій переходів; 

− виконати квантово-хімічні розрахунки геометрії молекулярних комплексів, 

визначити енергію їх утворення, положення електронних переходів; 

− провести моделювання, методом молекулярної динаміки, процесів фізсорбції 

сполук на субстрати різних типів, визначити принцип формування молекулярних 

шарів, енергію їх взаємодії з поверхнею; 

− встановити можливість керованого формування молекулярних шарів в 

процесі створення плівок за допомогою температури підкладок; 

Наукова новизна отриманих в дисертаційній роботі результатів полягає в 

наступному: 

- Розроблено оригінальну методику вакуумного випаровування органічних 

сполук зі слабкою температурною стійкістю без розкладу молекул, що 

дозволяє формувати тонкі плівки термовакуумним методом з мінімальним 

вмістом домішок. 

- Методами квантово-хімічного аналізу розраховано залежність конформації 

молекул вибраних сполук та структури їх молекулярних димерів  залежно від 

хімічного складу, оточення та умов формування плівки. Показано, що 

конформація молекули поблизу поверхні металу змінюється на більш пласку.  

- Показано, що зростання температури адсорбуючої підкладинки сприяє 

формуванню структур J-типу. 

- Встановлено, що конкуренція міжмолекулярних взаємодій та взаємодії 

молекула-підкладка в певних випадках призводить до зміни типу 

упорядкування молекул залежно від відстані до поверхні підкладки. 
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Визначено характерну товщину (~ 4-10 умовних моношарів), вище якої 

молекулярна плівка зазнає такої реорганізації. 

- Показано що величина дипольного моменту є визначальним фактором у 

формуванні структури агрегату. Роль інших факторів у формуванні та 

перебудови структури агрегату, таких як температура та природа підкладки, 

зменшується зі збільшенням дипольного моменту молекули. Встановлено, 

що структурний тип агрегату зі збільшенням величини дипольного моменту 

молекул стає більш стійким до зміни ближнього молекулярного поряду 

внаслідок зміни температури та товщини плівки.  

- Застосовано модель молекулярної організації плівки для визначено зв'язку 

між структурою агрегату та типом інжекції носіїв заряду в плівку.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

продемонстровані структурна організація тонких плівок, а також їх реорганізація в 

процесі формування під дією різних факторів дозволяє прогнозувати керованість 

структури плівок даних сполук. Безсумнівно, що отримані результати можуть бути 

застосовані для моделювання властивостей електронних та оптоелектронних 

структур на основі молекулярних сполук, зокрема для контрольованого 

формування та оптимізації структури молекулярної плівки, яка безпосередньо 

впливає на процеси переносу енергії та заряду та є визначальною для ефективної 

роботи таких пристроїв як фотовольтаїчна комірка та світловипромінюючий діод. 

Достовірність результатів та висновків представленої роботи забезпечені 

використанням для досліджень різними методів: оптична спектроскопія, атомно-

силова мікроскопія, квантово-хімічне моделювання. Достовірність наукових 

результатів також забезпечена ретельним обговоренням і аналізом одержаних 

експериментальних даних та їх співставленням з даними, відомими в сучасній 

науковій літературі. По результатам досліджень отримано 2 патента (!). 

Повнота опублікування положень повністю викладена в тексті дисертації. 

Структура роботи. Дисертація складається із вступу, літературного огляду та 

4-х оригінальних розділів, висновків та списку використаних літературних джерел. 
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Загальний обсяг дисертації складає 148 сторінок, з яких 136 сторінок основного 

тексту; 63 рисунки, які вмонтовано в текст, та списку використаної літератури в 

кількості 125 найменувань на 12 сторінках. 

У вступі та першому розділі сформульовано мету і задачі дисертаційного 

дослідження, обґрунтовано вибір його предмету, об’єктів та методів дослідження, 

представлено огляд даних літератури, а саме представлено огляд основних фізико-

хімічних властивостей спряжених сполук поліметинового типу. Зокрема –  

акцентовано основну увагу на напівпровідникових властивостях матеріалів цих 

класів, вказано основні переваги і недоліки порівняно з традиційними 

неорганічними матеріалами. Наголошується на актуальності дослідження 

молекулярних агрегатів, які є основною структурною одиницею органічних 

конденсованих плівок та визначають основні фізичні характеристики, зокрема 

оптичні та електричні, елементів органічної електроніки. Описано основні 

механізми молекулярної самоорганізації зазначених сполук, найпоширеніші типи 

агрегатів та їх характеристики. Зроблено додатковий аналіз новітніх теоретичних 

підходів до пояснення структурних та фізико-хімічних особливостей молекулярних 

систем, вказано їх переваги та недоліки. Проведений в даному розділі аналіз 

дозволив окреслити сучасний стан проблеми, визначити основні завдання та 

аргументувати вибір об’єктів наукових досліджень. 

У другому розділі наведено основні особливості досліджуваних сполук 

поліметинового типу та матеріалів, що застосовуються в якості твердих субстратів, 

описано методику вивчення особливостей їх спектральних властивостей у 

розчинах, технологію виготовлення твердих тонкоплівкових структур на їх основі 

та спосіб визначення оптичних характеристик безпосередньо у процесі формування 

плівок. Додатково наведено опис основних квантово-хімічних підходів, 

застосованих для обчислень міжмолекулярних взаємодій спряжених сполук та їх 

надмолекулярної організації на межі поділу субстрат/вакуум.  

У третьому розділі представлено результати експериментальних досліджень 

оптичних характеристик розчинів вибраних сполук поліметинового типу. 

Визначено, що для всіх речовин властиве формування молекулярних асоціатів у 
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гідрофільному оточенні, котрі проявляють себе через зміщення або розщеплення 

основної смуги поглинання на гіпсо- та батохромну складові. Варто також 

відзначити, що для всіх сполук у гідрофільному переважною по інтенсивності є 

гіпсохромні складові спектру поглинання, що, за правилом Каша, свідчить про 

формування агрегатів Н-типу. Розрахунок найбільш вірогідної геометрії 

надмолекулярних систем, показав, що для молекул найбільш оптимальним є 

формування димерів з великим відсотком перекривання π-систем. Визначено 

структуру аномального Н-димеру скварилієвого барвника, що призводить до 

батохромного зсуву спектральної кривої та тушіння флуоресценції.  

Четвертий розділ присвячений дослідженню особливостей процесів 

надмолекулярної організації твердих конденсованих шарів спряжених сполук 

залежно від умов формування. Було досліджено оптичні явища в тонких 

напівпровідникових плівках сполук в процесі їх формування, а саме, 

проаналізовано залежність спектрів поглинання від характеру взаємодії молекул. 

Виконано квантово-хімічні розрахунки молекулярної геометрії окремої молекул, а 

також енергій електронних переходів, визначено енергію утворення агрегатів. 

Проведено моделювання ефектів пов’язаних з переходом напівпровідникової 

системи до низьковимірності, зокрема процесів фізсорбції сполук на субстрати 

різної природи, залежність структури від товщини багатошарових плівок, енергію 

їх взаємодії з поверхнею. Встановлено можливість керованого формування 

молекулярних шарів в процесі створення плівок за допомогою контролю 

температури підкладок.  

П’ятий розділ присвячений дослідженню електрофізичних характеристик 

плівок та застосуванню моделей структурної організації для пояснення їх впливу на 

особливості інжекції носії заряду в плівки досліджуваних сполук. Додатково 

показано можливість керування надмолекулярною організацією плівок вибраних 

СПТ шляхом прикладення зовнішнього електричного поля в процесі їх 

виготовлення. Визначено питому провідність отриманих плівок (~10-7-10-5 См/см). 

Для випадку молекул з вбудованим дипольним моментом виявлено зростання 

провідності плівки осадженої під впливом електричного поля. Для сквараїну 
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навпаки спостерігається зниження провідності плівки, отриманої за даних умов, 

майже в 2,5 рази. Виявлено кілька спільних рис у поведінці ВАХ усіх досліджених 

структур: мономолекулярна та бімолекулярна рекомбінація домінують у більшості 

розглянутих характеристик; при освітленні інжекція завжди зменшується, відносно 

до об’ємної провідності, що призводить до сублінійної ВАХ. 

До найбільш вагомих нових наукових результатів, можу віднести наступні. 

1. Знайдено, що величина дипольного моменту молекули першого так вищих 

порядків в ряду досліджуваних поліметинових сполук є визначальним фактором 

у формуванні надмолекулярної організації.  

2. Металева підкладинка спричиняє формування агрегатів J-типу для Qu-Me та In. 

Розраховано, що енергія зв’язку молекули із золотом в чотири рази вища ніж 

енергія міжмолекулярної взаємодії, в той час як енергія зв’язку молекули із 

полярного діелектриком (SiO2) в 1,3 рази нижча ніж міжмолекулярна взаємодія. 

3. Встановлено, що для плівок BT та In барвників відбувається реорганізація 

ближнього упорядкування молекул в залежності від відстані до поверхні 

підкладки. Визначено характерну товщину (~4-10 умовних моношарів), вище 

якої молекулярна плівка зазнає структурної реорганізації. 

4. Показано, що конформація молекули може залежати від взаємодії з підкладкою 

та міжмолекулярною взаємодією в агрегаті.  

5. Експериментально показано, що зростання температури скляної підкладки 

сприяє формуванню молекулярних структур J-типу для мероцианінового та 

скварилієвого барвників. 

6. Проаналізовано характер інжекції носіїв заряду в плівки залежно від структури 

агрегату та положення енергетичних HOMO-, LUMO-рівнів: мономолекулярна 

рекомбінація домінує у плівках мероціаніну, де переважає J-тип агрегації, а 

бімолекулярна – у плівках сквараїну, де переважає Н-тип агрегації. 

Сформульовані в дисертаційній роботі наукові положення, висновки та 

узагальнення ґрунтуються на значному обсязі експериментального матеріалу. 

Дисертацію оформлено охайно, із застосуванням сучасних технічних засобів. 

Дисертаційна робота написана гарною науковою мовою, одержані результати 
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викладені чітко, лаконічно і послідовно. Аналіз отриманих даних і висновки є дуже 

ґрунтовними, що засвідчує високу кваліфікацію здобувача. Практичне значення 

одержаних результатів не викликає сумнівів. 

 

 Проте при розгляді роботи виникають і деякі зауваження і запитання: 

1. В розділі 2 на с.40 зазначено: „В якості матеріалу підкладок було обрано 

метал (Au – оптично напівпрозора плівка), неполярний напівпровідник (C60 

– оптично напівпрозора плівка) та полярний діалектрик – оптичне скло крон 

К8. Всі матеріали підкладок були вибрані з наступних міркувань: 1. Хімічна 

інертність щодо молекул барвника…”. Але відомо (і це підтверджено в 

дисертаційній роботі здобувача), що матеріал підкладок відіграє значну роль 

у формуванні напівпровідникових властивостей гетероструктур. Чи можна в 

цьому випадку стверджувати про хімічну інертність? На мій погляд це 

питання має відношення до фундаментальних питань взаємодії речовин в 

гетероструктурах і дисертаційній роботі не висвітлено погляди дисертанта. 

2. В розділі 4 та по всьому тексту дисертації є оперування термінами „тонкі” та 

„товсті” плівки (шари), але в дисертації я не знайшов критерію оцінки цих 

термінів, так як немає порівняння параметрів (наприклад характерних 

довжин) плівок. Це могло бути порівняння оптичної густини, довжини 

пробігу нерівноважних носіїв заряду, тощо. Мабуть це треба було зробити і 

уточнити ці терміни для досліджуваних напівпровідників.   

3.  В розділі 4 представлені експериментальні результати досліджень 

фотофізичних характеристик плівок вибраних СПТ. На основі одержаних 

даних впливу природи підкладки та товщини молекулярного шару на 

агрегацію, запропоновано основні моделі формування рівноважного 

компонентного складу тонких плівок СПТ.  Але на мій погляд немає прямих 

доказів тої чи іншої орієнтації (конфігурації) різних молекул та їх агрегатів 

на поверхні різних підкладок. Це можна було зробити із застосуванням 

методик у поляризованому світлі. Наприклад відома методика по впливу 

електричного поля на пропускання (відбиття) поляризованого світла 
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плівками барвників і композитів, які нанесені на тверді підкладки. Тим 

більше, що така можливість у дисертанта була, що показано у 5-му розділі 

дисертації (наприклад рис. 5.2). Це моє запитання до дисертанта має 

конструктивний характер для стимулювання продовження напрямку 

досліджень. 

4. Для пояснення особливостей формування твердих плівок СПТ залежно від 

температури підкладки у розділі 4.2 використані різноманітні методи, 

включно з АСМ дослідженням мікроструктури плівки (наприклад рис. 4.29, 

4.32, 4.34). На мій погляд такі самі і навіть уточнюючі результати можна 

було отримати з використанням оптичних методів, а саме – методом аналізу 

полів розсіювання світла у плівках з досліджуваними структурами. Такі 

методи давно розроблені для оптичної голографії і використовуються для 

визначення шороховатості шарів напівпровідників. Це моє запитання до 

дисертанта також можна вважати як уточнююче і має конструктивний 

характер для стимулювання продовження напрямку досліджень. 

5. У 5-му розділі проведені дослідження однієї з важливих характеристик 

напівпровідникових плівок органічних сполук, а саме –  їх вольт-амперні 

характеристики. Але для отримання цих (цікавих і важливих) результатів 

були використані зразки з підкладками із скляних пластин і з нанесеними 

поверх плівок напівпровідників золотими гребінчастими структурами. Таким 

чином всі виміри проводилися у приповерхневому шарі плівок 

напівпровідника. Так як немає визначення критерію „тонких” і „товстих” 

плівок досліджуваних напівпровідників, то виникає закономірне питання: чи 

можна переносити зроблені висновки про напівпровідникові властивості 

досліджуваних напівпровідників і до масивних їх зразків? Так як дисертант 

володіє всіма технічними засобами (приготування плівок, підкладками 

різного типу, вакуумними установками для напилення різних матеріалів, та 

іншими), то чому не були проведені дослідження у зразках типу сандвіч, у 

яких плівки напівпровідників знаходяться між двома електричними 

контактами? В останньому випадку не треба враховувати розподіл силових 
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ліній зовнішнього електричного поля, котрі проходять в плівках 

напівпровідників у зразках з поверхневими електричними контактами типу 

„гребінка”. 

6. Зазвичай у дисертаційних роботах, котрі подаються дисертантами з власним 

виконанням і написанням тексту, присутні орфографічні і стилістичні 

помилки. Це є доказом самостійної роботи автора. Але слід вказати, що  

треба було більш доступно представляти результати, наприклад у підписах 

до рис. 2.1 та рис. 2.2 немає пояснення по позначень на цих схематичних 

рисунках. Пояснення є в тексті, але на мою думку це ускладнює сприйняття 

поданої інформації. 

  Але слід зазначити, що висловлені зауваження не впливають на загальне 

позитивне враження від дисертаційної роботи. Достовірність отриманих 

результатів підтверджується використанням апробованих експериментальних 

методик і науково-дослідного обладнання, апробацією на міжнародних 

наукових конференціях, а також 2-ма патентами (!). Всі основні результати і їх 

інтерпретація висвітлені в достатній кількості статей у реферованих наукових 

журналах. Автореферат оформлено у відповідності з вимогами ВАК України і 

передає суть дисертаційної роботи. Особливо хочу відмітити охайність і 

вивіреність тексту дисертації та автореферату, що свідчить про скрупульозність 

автора. В цілому, оцінюючи дисертацію слід зазначити, що наведені 

зауваження не мають принципового характеру та не впливають на безумовно 

позитивну загальну оцінку роботи СЄРИКА МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА, яка є 

цілісним і завершеним науковим дослідженням з чітко поставленою і 

досягнутою метою, виконана на високому інструментальному рівні і містить 

результати, важливі для теорії і практики, зокрема, фотокаталізу і 

фотокаталітичних систем для запасання світлової енергії. Не виникає також 

сумнівів у відповідності роботи паспорту спеціальності 01.04.10 – фізика 

напівпровідників і діелектриків. 

На підставі викладеного, беручи до уваги актуальність обраної теми, великий 

обсяг експериментального матеріалу роботи, глибину його аналізу, новизну і 




