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Пошук нових технологічних матеріалів з прогнозованими та керованими 
параметрами є одним з найважливіших наукових завдань сучасності. Особливо 
актуальним це завдання є для матеріалів, що мають потенціал для використання 
в сонячній енергетиці. При цьому поряд з чисто фізичними та технічними 
характеристиками побудованих на основі таких матеріалів сонячних пере-
творювачів набувають особливого значення чинники, пов'язані з екологією 
(токсичність самих матеріалів і продукції з них, а також процесів їх отримання) 
та економікою (вартість отримання матеріалів та виробництва перетворювачів, 
а також доступність і ціна вихідних речовин). Саме цим обумовлене зростання 
в останні роки інтересу до чотирикомпонентних напівпровідників системи Cu–
Zn–Sn–S, для яких уже вдалося досягти помітних (13 %) значень коефіцієнта 
корисної дії, та споріднених систем Cu–Zn–Si–S і Cu–Zn–Ge–S. Для оптимізації 
параметрів таких четверних структур необхідна інформація про їхні фун-
даментальні характеристики, що значною мірою визначаються динамікою їх 
кристалічної ґратки. Додаткові можливості для керування електронним 
спектром матеріалів і приладів на їх основі створюються при переході від 
об'ємних до низьковимірних, зокрема нанокристалічних матеріалів. Це безпо-
середньо пов'язано з проявами нових фізичних ефектів, обумовлених розмірним 
квантуванням електронного спектру, та з широкими можливостями практич-
ного застосування матеріалів даного класу. Зокрема, саме тому особливо 
інтенсивно вивчаються нанокристали, отримані методами колоїдного синтезу, 
який став чи не найбільш апробованим методом отримання наноматеріалів із 
заданими параметрами, забезпечуючи при цьому високу однорідність та 
відтворюваність їхніх характеристик. Варіювання хімічного складу нанома-
теріалів, контрольоване введення в них потрібних домішок, пасивація поверхні 
наночастинок збільшують можливості керування властивостями напівпровід-
никових наноматеріалів і водночас вимагають більш детального дослідження їх 
фундаментальних фізичних властивостей. 

Усе це підкреслює актуальність теми дисертаційного дослідження 
Є.О. Гаврилюка, яке присвячене встановленню основних закономірностей 
спектроскопічних проявів динаміки ґратки кристалів та нанорозмірних 
структур перелічених вище напівпровідникових четверних систем на основі 
халькогенідів залежно від їх складу, розмірів, типу (монокристали, тонкі 
плівки, наночастинки), та способів отримання.  

Поставлені перед автором завдання включали експериментальне 
вивчення фононних спектрів об’ємних кристалів родини Cu2ZnSnS4 з різним 
хімічним складом та різною структурною досконалістю, дослідити прояви 
розмірного ефекту в раманівських спектрах при переході від об’ємних до 



нанокристалічних зразків Cu2ZnSnS4, по можливості ідентифікувати вторинні 
дефектні фази, що можуть виникати у цих сполуках при варіюванні умов 
синтезу та постсинтезної обробки, а також з'ясувати характер композиційної 
перебудови спектрів раманівського розсіювання світла срібловмісних четвер-
них халькогенідів. Використання раманівської спектроскопії (у макро- та мікро-
конфігураціях розсіювання) як основного методу, обраного для досягнення 
поставленої мети, та поєднання його з іншими сучасними методиками 
дослідження (дифракція рентгенівських променів, просвічувальна електронна 
мікроскопія, рентгенівська фотоелектронна спектроскопія, спектроскопія фото-
люмінесценції), а також використанням відомих теоретичних підходів і мо-
делей до інтерпретації отриманих експериментальних даних забезпечили досто-
вірність одержаних результатів.  

Проведені дослідження дозволили авторові отримати низку важливих та 
цікавих результатів, наукова новизна яких не викликає сумніву і які роблять 
значний внесок у розуміння впливу складу, розмірів, особливостей формування 
об'ємних і нанометричних четверних напівпровідникових кристалів на їхні 
фізичні властивості. Найперше слід відзначити зроблену автором повну 
ідентифікацію всіх експериментально отриманих смуг у поляризаційних 
раманівських спектрах Cu2ZnSiS4 та їх зіставлення з відповідними результатами 
розрахунків методом теорії функціонала густини. Цей результат дає підґрунтя 
для проведення відповідного аналізу для інших споріднених кристалів, для 
аналізу як поляризованих, так і неполяризованих спектрів тонкоплівкових і 
нанокристалічних зразків Cu2ZnSiS4, а також виявлення можливої присутності 
чи виникнення в них інших кристалічних фаз. Саме такого типу дослідження 
проведено автором для нанокристалів Cu2ZnSnS4, причому виявлено, що фор-
мування вторинної дефектної фази сульфіду міді може істотно активізуватися 
під дією збуджуючого лазерного випромінювання.   

Особливої уваги заслуговують спектроскопічні дослідження фракціонова-
них наночастинок Cu2ZnSnS4, де авторам вдалося виявити вкрай нетипову для 
напівпровідникових нанокристалів поведінку частоти (зростання) та форми 
лінії (звуження) фононної смуги зі зменшенням розміру наночастинок, 
пов'язану з додатньою дисперсією фононних гілок поблизу центру зони 
Брилюена. 

Не менш цікавими є результати дослідження композиційної перебудови 
фононного спектру кристалів твердих розчинів AgxGaxGe1–xSe2 та Cu2ZnSn1–xGexS4. 
В останній системі виявлено нехарактерне для класичних систем змішаних 
кристалів на основі бінарних напівпровідників співіснування одномодового і 
двомодового типів перебудови фононного спектру, пов'язане, зокрема, з від-
мінностями у ході дисперсійних гілок високо- і низькочастотних оптичних 
коливань гратки. Відзначимо також зафіксоване експериментально резонансне 
підсилення багатофононного раманівського розсіювання світла за участю 
поперечних оптичних та поперечних акустичних коливань у надмалих 
наночастинках сульфіду цинку. 

Виявлені автором дисертації зміни властивостей плівок з синтезованими 
колоїдним методом наночастинками Cu2ZnSnS4 залежно від типу підкладки та 
режиму висушування, а також особливості впливу флеш-відпалу на харак-



теристики наночастинок у плівках мають важливе значення для оптимізації 
умов формування на їх основі матеріалів з заданими параметрами, що є 
особливо актуальним з точки зору практичного використання Cu2ZnSnS4 як 
відомого фотовольтаїчного матеріалу. 

Водночас слід зауважити, що дисертаційна робота Є.О. Гаврилюка не 
позбавлена й окремих недоліків, серед яких варто виділити такі: 

1. На нашу думку, авторові варто було б уникнути надмірної деталізації 
структури експериментальних підрозділів. Видавалося б доцільним перегру-
пування вступних підрозділів 2.2.1, 2.4.1, 3.1.1, 3.2.1. 3.3.1 з перенесенням їх на 
один ієрархічний рівень вище у вигляді вступних блоків на початку кожного 
розділу. Mожливо, варто  було б конкретизувати назви підрозділів "Методи" 
(2.4.2), "Результати та їх обговорення" (2.4.3), "Досліджувані зразки" (3.3.2), 
"Експериментальні результати і обговорення" (4.3).  

2. Назва підрозділу 2.4 "Глибинне профілювання в тонких плівках 
Cu2ZnSnSe4" видається не зовсім точною. Термін "профілювання" передбачає 
побудову залежностей певного параметра чи параметрів на різній глибині від 
поверхні плівки, а в даному випадку в дослідженні йдеться про залежність 
досліджуваних параметрів від товщини плівки (аналізується інтегральний 
сигнал від усієї товщини плівки для зразків плівок різної товщини, а не 
величина сигналу в одному зразку на різних глибинах). 

3. Розглядаючи фотоструктурні чи фотохімічні перетворення під дією 
збуджуючого лазерного випромінювання як один з можливих механізмів, 
відповідальних за трансформацію раманівського спектру Cu2ZnSnS4, автор 
наводить результати вимірювань при різних потужностях збуджуючого 
лазерного випромінювання (стор. 102–103). На наш погляд, значно більш 
показовими були б значення не потужності, а густини потужності збуджуючого 
лазерного випромінювання. Це дозволило б порівнювати результати з даними 
інших авторів, а також з подібними фотоструктурними явищами в інших  
матеріалах. 

4. На стор. 101 дисертації зазначено: "Така висока концентрація ОН-груп 
на поверхнях скла і кремнію сприяє рівномірному розподілу колоїдних 
наночастинок стабілізованих МА, та утворенню досить гладких плівок з 
середньою шорсткістю порядку розмірів наночастинок". При цьому, однак, 
автор не наводить вихідних даних АСМ, на основі яких зроблено розрахунки 
середньої шорсткості плівок, що було б бажано для аргументації вказаного 
твердження.  

5. Є зауваження щодо оформлення роботи. Зокрема, недоречно в огля-
довій частині (розділ 1) зберігати англомовні написи в таблицях та на рисунках, 
взятих з літературних джерел. Так само нелогічним виглядає, коли автор 
наводить прізвища латинськими літерами мовою оригіналу (Bragg-Brentano на 
стор. 58). Трапляються окремі русизми (наприклад, "двухмодовий" на стор. 65, 
"з'єднання" на стор. 37, при тому що на тій же сторінці є правильний термін 
"сполуки", а також регулярно вживана назва структури "кестеріт" замість 
правильної "кестерит"), а також непоодинокі англіцизми. особливо у синтаксисі 
речень. Очевидно, це пов'язано з тим, що статті автора в журналах опуб-
ліковано англійською мовою, однак наявність окремих неперекладених слів 



може утруднювати сприйняття тексту дисертації. Так само впливом англійської 
мови можна пояснити систематичне написання прикметника "раманівський" з 
великої літери, що не відповідає правописним нормам.    

Втім, ці зауваження не зменшують загальної наукової цінності роботи. В 
цілому дисертація являє собою закінчене наукове дослідження, в якому 
отримано нові науково обґрунтовані результати в галузі фізики напівпровід-
ників та нанофізики. 

Результати роботи можна рекомендувати для використання науковцями, 
що працюють у галузі фізики твердого тіла, а також при розробці лекційних 
курсів з фізики напівпровідників, нанофізики та нанотехнологій, зокрема в 
Інституті фізики НАН України, Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. 
Лашкарьова НАН України, Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка, Національному університеті “Львівська політехніка”, Дніп-
ропетровському національному університеті ім. О.Гончара, Львівському наці-
ональному університеті імені Івана  Франка, Чернівецькому національному уні-
верситеті імені Юрія Федьковича, Ужгородському національному університеті, 
в інших наукових та освітніх установах України. 

Текст автореферату відображає основний зміст дисертації. Отримані 
автором результати опубліковано в 6 статтях у провідних міжнародних науко-
вих журналах, оприлюднено на ряді авторитетних всеукраїнських та міжна-
родних наукових форумів. Зазначимо, що дисертаційне дослідження Є.О. Гав-
рилюка виконано у відповідності до науково-дослідних тем, які виконувалися в 
Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. 

Враховуючи наведені вище аргументи, вважаю, що дисертаційна робота 
"Фононні спектри кристалів та нанорозмірних структур напівпровідникових 
четверних халькогенідів металів" цілком задовольняє вимоги департаменту 
атестації кадрів МОН України щодо кандидатських дисертацій, а її автор, 
Євгеній Олегович Гаврилюк, заслуговує присудження йому наукового ступеня 
кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика 
напівпровідників і діелектриків. 
 

 


