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Актуальність теми дисертаційної  роботи. Дисертаційна робота 

Паюка О.П. присвячена дослідженню фізико-хімічних властивостей стекол, 

аморфних плівок трисульфіду миш’яку, легованих домішками рідкоземельних 

елементів і перехідних металів, та композитних багатошарових наноплівкових 

структур на основі халькогенідних стекол. Властивостям халькогенідних стекол 

присвячено декілька монографій, що свідчить про значний інтерес до цього 

класу матеріалів. Це пов’язано з унікальними фізико-хімічними властивостями 

халькогенідних стекол: високою прозорістю в ІЧ області спектра, великим 

значенням лінійного та нелінійного показників заломлення, різноманітністю 

фотоіндукованих явищ, тощо. Такі унікальні властивості визначили широке 

коло практичних застосувань халькогенідних стекол в ІЧ оптиці, волоконній та 

інтегральній оптиці, голографії, пристроях пам’яті. В оглядовому розділі 

автором показано сучасні напрями досліджень, які фокусуються на створенні 

нанокомпозитів на основі халькогенідних стекол з метою отримання матеріалів 

з новими властивостями. Тому вивчення взаємозв’язку електронної та атомної 

структури і локальних та інтегральних фізичних властивостей модифікованих 

халькогенідних стекол, на яке спрямована дисертаційна робота, є необхідним як 

для вирішення ряду фундаментальних проблем фізики неупорядкованого стану, 

так і для цілеспрямованого і прогнозованого їх застосування 

Актуальність теми підтверджується також тим, що вона виконана в 

рамках держбюджетних науково-дослідних тем Інституту фізики 

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, міжнародного 

європейського проекту сьомої рамкової програми FP-7 SECURE R-2I та 

спільної українсько-молдовської НДР. 



Детальне ознайомлення з дисертацією дає підстави стверджувати, що 

автор досяг поставленої мети. В ході систематичних досліджень отримано 

низку нових важливих результатів, які мають наукове і практичне значення не 

лише для фізики твердого тіла, але й для таких галузей знань як фотоніка, 

нанотехнології, тощо.  

Не зупиняючись детально на змісті кожного розділу, зазначимо, що автор 

провів детальний аналіз сучасних літературних джерел пов’язаних з 

проблематикою дисертації, виходячи з якого ним було сформовано мету 

дослідження. Серед отриманих наукових результатів можна відзначити такі. 

Підтверджена аморфна природа масивних зразків стекол трисульфіду миш’яку 

модифікованих домішками перехідних металів або рідкоземельними 

елементами. Дослідження з використанням комбінаційного розсіяння показали, 

що при введенні домішок відбувається зміна відносної концентрації основних і 

нестехіометричних молекулярних фрагментів, характерних для стекол 

трисульфіду миш’яку. Зростає кількість фрагментів з гомополярними As-As 

зв‘язками. Показано, що наявність молекулярних фрагментів, які містять 

гомополярні зв’язки, зумовлює також появу станів в області середини 

забороненої зони, відповідальних за виникнення люмінесценції стекол сульфіду 

миш’яку, модифікованих домішками перехідних металів або рідкоземельних 

елементів. Дуже цікавим результатом є зміна магнітних властивостей  

халькогенідних стекол при введені домішок перехідних металів або 

рідкоземельних елементів.  Халькогенідні стекла є діамагнетиками, а при 

введенні таких домішок спостерігаються залежності питомого магнітного 

моменту, які є характерними для парамагнетиків або феромагнетиків у 

парамагнітній області температур.  

Дослідження багатошарових наноструктур на основі халькогенідних 

стекол і особливостей одностадійного запису поверхневих рельєфних структур  

також показали цікаві результати. Показана можливість одностадійного 

оптичного запису високоякисних голограмних дифракційних решіток з 

використанням багатошарових нанокомпозитних структур на основі 

халькогенідних стекол. Показана поляризаційна чутливість кінетики 



формування рельєфу голограмних дифракційних решіток, що свідчить про 

наявність поляризаційно-чутливих молекулярних фрагментів у таких 

структурах.  Особливий інтерес представляє показана в роботі можливість 

прямого оптичного одностадійного запису поверхневого і магнітного рельєфу 

при використанні композитної багатошарової структури  As2S3:Mn-Se. Це дає 

можливість отримання унікальних оптичних елементів. Слід відмітити і 

показану реалізацію електронно - променевого запису на багатошарових 

композитних структурах на основі халькогенідних стекол. 

Підсумовуючи, можна виділити елементи наукової новизни 

дисертаційної роботи наступним чином:  

З’ясовано, що стекла As2S3, леговані домішками рідкоземельних 

елементів або перехідних металів, зберігають аморфність та характеризуються 

відносною зміною концентрації основних структурних одиниць стекол As2S3 

(тригональні піраміди AsS3/2) та нестехіометричних молекулярних фрагментів, 

що містять гомополярні зв’язки (As4S4, S– S та ін.) при введенні таких домішок.  

Виявлено, що при введенні домішок рідкоземельних елементів або 

перехідних металів, значення температури склування стекол As2S3 

зменшується, а також зменшуються значення енергії активації переходу в скло. 

Встановлено, що експериментальні результати досліджень власної 

фотолюмінесценції стекол As2S3 легованих перехідним металом (Cr) 

узгоджується з модифікованою моделлю Танаки, в якій вважається, що ФЛ 

походить від рекомбінації електронів, що захоплені на антизв’язуючих станах 

неправильних (і напружених) зв’язків в області біля середини забороненої зони 

і дірками зі станів Урбахівського краю на вершині валентної зони.  

Виявлено, що введення домішки перехідних металів (Cr, Mn) та 

рідкоземельних елементів (Yb) викликає зміну магнітних властивостей стекол. 

У постійному магнітному полі (B=6 T) спостерігається залежність питомого 

магнітного моменту M=M(T) від температури яка є характерною для 

парамагнетиків і феромагнетиків у парамагнітній області температур і 

описується законом Кюрі - Вейса.  



Показано, що композитні багатошарові наноструктури на основі 

халькогенідних стекол As2S3:Mn 2ваг.%–Se та Ge5As37S58–Se дають можливість 

реалізувати одностадійний оптичний запис рельєфних голографічних решіток 

без стадії селективного травлення.  

Вперше показано, що можливий прямий одночасний оптичний запис 

поверхневого і магнітного рельєфів при використанні композитної 

багатошарової наноструктури As2S3:Mn 2ваг.% –Se. Це дає можливість 

отримання оптичних елементів з унікальними властивостями.  

Показана можливість прямого попіксельного електронно-променевого 

запису графічного зображення з використанням композитних багатошарових 

наноструктур на основі Ge5As37S58 –Se. 

Висновки дисертації логічно витікають з обговорення одержаних 

результатів. Достовірність отриманих даних і висновків дисертації надійно 

забезпечена тим, що вони базуються на вдалому поєднанні сучасних  методів 

спектроскопії, калориметрії, мікроскопії та на всебічному аналізі одержаних 

результатів з широким залученням літературних даних.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

проведені в роботі дослідження дають нову інформацію про особливості 

взаємодії лазерного випромінювання з дослідженими у роботі середовищами, 

що є визначальним для створення нових середовищ для голографії, оптичного 

запису, виготовлення оптичних елементів з унікальними властивостями. 

Запропоновані підходи можуть бути використані для прогнозованої і керованої 

зміни структурних, теплових, оптичних, люмінесцентних та магнітних 

властивостей халькогенідних стекол та плівок на їх основі.  

При ознайомленні з дисертаційною роботою О.П. Паюка не виникло 

принципових зауважень, які б стосувалися її основних положень і висновків. Є 

зауваження, пов’язані з подачею низки результатів, неясністю деяких 

формулювань, оформленням роботи тощо. 

1. Бажано було б навести існуючи уявлення про механізми фотостимульованні 

взаємодії і формування поверхневого рельєфу в багатошарових композитних 

наноструктурах на основі халькогенідних стекол.  



2. Наявність магнітного рельєфу та його зсув відносно поверхневого рельєфу 

констатується, але відсутнє обговорення механізмів цих процесів. 

3. Слід відзначити деяку непослідовність та протиріччя в обговоренні 

одержаних результатів. Так, у підписі до рис.4.6 вказано, що на ньому наведено 

два спектри ІЧ поглинання: скла без домішок і скла з домішкою Cr, тоді як на 

рисунку є крива 3, яка не обговорюється. Далі стверджується: «Смуга 

поглинання молекулярного H2S (2323 см–1) зв’язана з атомами структурної 

сітки ХСН і має найбільшу інтенсивність». Такої смуги на спектрі немає, а 

найбільш інтенсивною є смуга 3450 см-1. Також сумнівним виглядає висновок: 

«Встановлено, що скло As2S3 з домішками перехідних металів має високе 

пропускання в області спектру 4000-1000 см-1», оскільки в околі смуги 3450 см-1 

пропускання зменшується до 50%. Тобто область відносно високого 

пропускання - це 3000-1000 см-1. 

4. Аналогічне зауваження виникає і відносно обговорення спектрів 

люмінесценції. Стверджується: «Більшість домішок, уведених в ХСН через 

розплав, істотно не впливають на основні характеристики ФЛ. На прикладі 

стекол As2S3, легованих хромом (рис. 5.1), показано, що форма смуги ФЛ, 

положення її максимуму не змінюється». При цьому зовсім інша картина 

спостерігається для спектрів стекол As2S3, легованих Mn і Yb. У першому 

випадку смуга ФЛ значно зміщена у короткохвилеву область (≈ 556 нм) по 

відношенню до спектру нелегованого скла (≈1000 нм). У другому -  

спостерігається дві смуги близько 980 нм і 1060 нм. Смуга 1060 нм 

пояснюється електронним переходом в іонах Yb. Незрозуміло, як ці дані можна 

узгодити з початковим твердженням про незмінність положення максимуму 

смуги. 

5. Дисертація викладена доброю літературною мовою, включає ілюстративний 

матеріал високої якості. Однак автору все ж не вдалося повністю уникнути 

деяких граматичних помилок 

Висловлені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційної роботи Паюка О.П.  



Характеризуючи роботу Паюка О.П. в цілому можна стверджувати, що 

вона є завершеною кваліфікаційною науково-дослідною роботою. Дисертація є 

змістовною за послідовністю поданих результатів, а отримані результати, 

висновки та рекомендації мають наукову та практичну цінність.  

Автором опубліковано понад 50 наукових праць, зокрема, 12 статей у 

наукових фахових виданнях. Опубліковані роботи та автореферат повністю 

відображають зміст та висновки дисертаційної роботи. Робота отримала 

необхідну апробацію на 34-х міжнародних та українських конференціях.  

На підставі викладеного, беручи до уваги актуальність обраної теми, 

достовірність, новизну і практичне значення отриманих результатів, 

обґрунтованість наукових положень і висновків, вважаю, що робота 

Олександра Петровича Паюка повністю відповідає всім нормативним вимогам 

п. 9, 11, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №567, а її автор 

безумовно заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. 
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