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Актуальність теми. Дисертаційна  робота Cєрика М.М. стосується таких 

важливих напрямків сучасної науки, як органічна електроніка та нанофізика, а 

об’єкти дослідження є представниками відомих класів органічних барвників, які 

застосовуються в оптоелектронних структурах. Слід зазначити, що самі об’єкти 

дослідження синтезувалися в Інституті органічної хімії НАН  України, що є не 

тільки позитивним прикладом міжгалузевого співробітництва, але і залученням 

вітчизняних потужностей для виконання наукової роботи. 

 Відомо, що структура молекулярної плівки значною мірою визначає її 

електронні властивості, такі як збудження та транспортування заряду, спектр 

електронного поглинання, квантовий вихід фотолюмінесценції тощо. Саме тому 

структурна та просторова організація молекул в надмолекулярні системи, її 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 в приладах органічної електроніки.  

Особливістю поведінки органічних напівпровідників є те, що на відміну від 

сильного зв’язку атомів в неорганічних кристалах, молекули в конденсованому 

стані мають набагато менші величини сил взаємодії, що обумовлює плинність і 

варіабельність структури їх плівок, яка вразлива до дії різних факторів, таких як 

хімічний склад поверхні підкладки, спорідненість матеріалу підкладки до 

електрону, швидкість осадження молекул на поверхню, температура оточуючого 

середовища та ін. Всі ці фактори, а також конкуренція між взаємодією з 

підкладкою та взаємодією молекул одна з іншою будуть визначати формування 

структури плівки, особливо її першого шару на поверхні. У свою чергу, структура 

молекулярної плівки значною мірою визначає її електронні властивості, такі як 

збудження та транспортування заряду, спектр електронного поглинання, квантовий 

вихід фотолюмінесценції тощо. Наприклад, спектр оптичного поглинання 

молекулярних плівок певною мірою корелює зі структурою молекулярних 

агрегатів, які утворюються внаслідок міжмолекулярної взаємодії. Тому дуже 

важливим питанням роботи є розробка 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.   
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Достовірність результатів. Представлена робота поєднує експериментальні 

дослідження (вимірювання за допомогою оптичної спектроскопії, атомно-силової 

мікроскопії, електрофізичні дослідження) та квантово-хімічне моделювання, що 

підвищує достовірність отриманих висновків. Слід зазначити, що зразки отримані 

дисертантом самостійно, для чого були удосконалено метод термовакуумного 

осадження, та отримано 2 патенти на корисну модель. Наукові результати також 

забезпечені ретельним аналізом і обговоренням одержаних експериментальних 

даних та їх співставленням з даними, відомими в сучасній науковій літературі.  

Текст автореферату відображає основний зміст дисертації. Отримані автором 

результати опубліковано в 6 статтях у провідних міжнародних наукових журналах, 

оприлюднено на ряді авторитетних всеукраїнських та міжнародних наукових 

форумів. Дисертаційне дослідження М.М. Сєрика виконано у відповідності до 

науково-дослідних тем, які виконувалися в Інституті 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 відповідних проектів та програм. Повнота опублікування положень 

повністю викладена в тексті дисертації. 

 

Наукова новизна. Автором дисертації отримана низка нових та важливих 

результатів, до яких в першу чергу треба віднести наступні: 

- 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. 

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 
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молекул стає більш стійким до зміни ближнього молекулярного поряду 

внаслідок зміни температури та товщини плівки.  

- Застосовано модель молекулярної організації плівки для визначення зв'язку 

між структурою агрегату та типом інжекції носіїв заряду в плівку.  

 

До найбільш вагомих наукових результатів слід віднести наступні: 

1. Знайдено, що величина дипольного моменту молекули як першого так і 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 

полярним 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. 

 

Ці та інші результати дисертації мають велику практичну цінність тому, що 

продемонстрована структурна організація тонких плівок, а також їх реорганізація в 

процесі формування під дією різних факторів, що дозволяє прогнозувати 

керованість структури плівок даних сполук. Також 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 світловипромінюючий діод та фотовольтаїчна комірка. 

 

Сформульовані в дисертаційній роботі наукові положення, висновки та 

узагальнення ґрунтуються на значному обсязі експериментального матеріалу. 

Дисертацію оформлено акуратно, робота написана коректною науковою мовою, 
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одержані результати 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. 

 

До роботи можна зробити декілька зауважень та питань: 

1. Якість деяких малюнків в авторефераті не дуже висока. Наприклад, важко 

прослідкувати залежність кривих поглинання від товщини плівки (рис.6, 

рис.7). На рис. 2 частини а і б переплутані. 

2. В авторефераті на рис.4 дана схема розташування молекул ВТ в Н-димері та 

J-димері. На малюнку можна бачити, що в Н-димері молекули розташовані 

антипаралельно, а в J-димері – паралельно. Але дуже важко розрізнити 

взаємний кут між молекулами, який має бути менше та більше 34 градусів, 

відповідно. 

3. Автор використовує квантово-хімічні розрахунки, які дають рівноважну 

структуру агрегату. Ці розрахунки та моделювання є важливим доповненням 

до експериментальних вимірювань. Але автор не приводить достатньо 

деталей, зокрема, яким чином враховувалися особливості оточуючого 

середовища в розрахунках, та його вплив на формування агрегату, 

відповідно.  

4. В розділі 4 дисертації бажано було б дати окрему характеристику золотих 

підкладок. Вказується, що використовувалися напівпрозорі підкладки, але 

треба було надати спектр їх пропускання та положення плазмонного 

резонансу. Яким чином проводилось коригування кінцевих спектрів плівок 

досліджуваних сполук? 

5. У 5-му розділі проведені електрофізичні дослідження напівпровідникових 

плівок органічних сполук, де порівнюються їх вольт-амперні характеристики. 

Не зовсім зрозуміло, чому автор додає дані по мероціаніну Брукера, який не 

досліджується в інших главах. Структура цієї сполуки приведена не досить 

чітко на рис. 5.7. Отже, які відмінності структури цього барвника від 

мероціаніну Qu-Me?  

6. У 5-му розділі досліджено вплив зовнішнього електричного поля на 

властивості плівок, зокрема, знайдено, що питома провідність плівок 

мероціаніну Брукера при осадженні в електричному полі зростає майже на 2 

порядки. Це важливий практичний результат, який можна розвивати та 

застосовувати далі. Але автор не обговорює механізми такого значного 

підвищення електричної провідності плівок. 

 

В той же час слід зазначити, що висловлені зауваження не впливають на 

загальне позитивне враження від дисертаційної роботи. Автор зробив достатній 

об’єм експериментальної роботи, яка поєднує собою технологічну частину та 

оптичні дослідження, а також проведення теоретичного моделювання, та отримав  
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