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ВІДГУК
ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА
на дисертаційну роботу О.М. Окрушко «Формування і динаміка
кисневих вакансій в нанокристалах CeO2-x, CeO2-ZrO2, CeO2-Y2O3», подану
на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за
спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків
В

останні

десятиліття

підвищений інтерес

науковців

наноструктурні
завдяки

своїм

матеріали

викликають

унікальним

фізичним

властивостям. Зокрема, велику увагу привертають нанокристали оксидів
рідкісноземельних елементів, сплеск інтересу до яких в першу чергу
зумовлено можливістю їхнього широкого практичного використання, зокрема
в техніці, а також у біологічних та медичних досліженнях.
Дисертаційну роботу О.М. Окрушко присвячено одному з найбільш
цікавих як з фундаментальної, так і прикладної точки зору наноматеріалу –
нанокристалам оксиду церію (CeO2). Як було показано в низці робіт,
низька енергія формування кисневих вакансій та особливості електронної
структури

нанокристала

CeO2,

обумовлюють

такі

його

унікальні

властивості як здатність до накопичення значних концентрацій кисню при
каталізі, феромагнітні властивості за кімнатної температури, а також
біологічну активність і здатність впливати на окислювальні процеси на
клітинному рівні. Зокрема, одним з найбільш цікавих з прикладної точки
зору фактів є висока антиоксидантна активність нанокристалів оксиду
церію, яку вони проявляють при взаємодії з активними формами кисню,
що дає потенційну можливість для застосування їх для боротьби з багатьма
захворюваннями, що викликаються оксидативним стресом у живій клітині.
У своїй роботі дисертантка обрала досить цікавий та нестандартний
підхід до вирішення проблеми встановлення механізмів формування
антиоксидантної активності нанокристалів оксиду церію. Відомо, що
біологічна активність нанокристалів оксиду церію визначається наявністю
кисневих вакансій і іонів тривалентного церію (Ce3+). У свою чергу, іони

2

Ce3+ мають власну люмінесценцію, яка залежить від наявності окисників у
системі. Таким чином, наведені в дисертаційній роботі дослідження,
проведені

шляхом

використання

люмінесцентних

властивостей

нанокристалів оксиду церію для встановлення динаміки взаємодії
активних форм кисню з даними нанокристалами, дають можливість поновому поглянути на механізми антиоксидантної дії нанокристалів оксиду
церію.
Дисертантка

також

зосередила

свої

зусилля

на

встановленні

механізмів формування люмінесцентних центрів в нанокристалах CeO2ZrO2, CeO2-Y2O3. Нею було показано, що як і варіювання розміру, введення
домішкових іонів (неізовалентних або відмінних за радіусом) дає
можливість

керувати

процесом

формування

кисневих

вакансій

в

нанокристалах оксиду церію, що, в свою чергу, має впливати на динаміку
кисню в даних нанокристалах. Автором запропоновано модель, яка
передбачає конкуренцію між іонами Се4+ та кисневими вакансіями за
захоплення електронів, що вивільняються при формуванні кисневих
вакансій, та показано що за різних концентрацій переважає той чи інший
механізм

захоплення

електронів

(або

кисневими

вакансіями

з

формуванням F – центрів, або іонами Се4+ з формуванням комплексів Ce3+V˙˙-Ce3+).
Достовірність

результатів,

одержаних

у

роботі,

зумовлена

використанням сучасних методів дослідження, таких як стаціонарна та
розподілена

у

часі

лазерна

люмінесцентна

спектроскопія,

рентгеноструктурний аналіз, просвічуюча електронна мікроскопія.
Дисертаційна робота О.М. Окрушко представлена рукописом на 122
сторінках друкарського тексту, що включає 33 ілюстрації. Дисертація
складається із вступу, 4 розділів (один з яких є оглядовим, другий
методичним, інші містять оригінальні результати), висновків, списку
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використаних літературних джерел з 186 посилань. Окремі розділи
детально

структуровані

та

завершуються

висновками.

Матеріали

дисертації викладено ясно, послідовно, лаконічно, у відповідності до
існуючих стандартів для наукової мови.
Загалом, найбільш важливим результатом, з моєї точки зору, є
визначення ролі дифузії кисню в окисно-відновлювальних процесах в
нанокристалах оксиду церію при взаємодії нанокристалів з активними
формами кисню. До цього часу антиоксидантні властивості нанокристалів
оксиду церію пояснювались переважно перемиканням валентності іонів
церію на поверхні нанокристала. Авторкою дисертації було показано, що
цей процес є набагато більш комплексним. Так, було виявлено, що
підвищення температури та зменшення розміру нанокристала приводить
до

значного

скорочення

часу

відновлення

Ce3+

люмінесценції

наночастинок оксиду церію. Це дозволило припустити, що перехід іонів
Ce4+ в Ce3+ супроводжується дифузією кисню вглиб наночастинки, а
зворотний перехід Ce3+ в Ce4+ – дифузією кисню з наночастинки.
Більшість результатів та висновків, які наведені у роботі є достатньо
обґрунтованими, що проявляється у коректності використаних фізичних,
математичних моделей і методів розрахунку, відповідності теоретичних і
експериментальних даних, грамотній постановці всіх експериментів,
опрацюванні їх результатів, а також кореляції ряду результатів із відомими
літературними даними.
Дисертаційна робота О.М. Окрушко є завершеним науковим
дослідженням, у якому вирішено цілу низку актуальних завдань та
отримано важливі результати, які стосуються актуальної наукової
проблеми – встановлення закономірностей формування люмінесцентних
центрів в нанокристалах CeO2-x, CeO2-ZrO2, CeO2-Y2O3. З'ясування ролі
дифузії кисню під час взаємодії нанокристалів CeO2-x в залежності від
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розміру нанокристала, температури та концентрації Н2О2 є суттєвим для
практичних застосувань, які пов'язані з використанням цього матеріалу у
біології та медицині.
Приведені у дисертації результати та висновки можуть бути також
використані для створення сенсорів перекису водню в водних розчинах на
основі нанокристалів оксиду церію, завдяки отриманій лінійній залежності
інтенсивності

Ce3+

люмінесценції

для

наночастинок

СеО2-х

від

концентрації Н2О2.
Основні наукові результати роботи за темою дисертації опубліковані у
13 наукових працях та достатньо широко доповідалися і представлялися на
міжнародних та національних конференціях та семінарах.
Автореферат дисертації повно відображує її суть, яка є завершеною
науковою роботою, що відповідає спеціальності 01.04.10 – фізика
напівпровідників та діелектриків.
Зауваження по дисертаційній роботі та автореферату:
1. Четвертий розділ дисертації носить назву «Динаміка взаємодії
нанокристалів оксиду церію з активними формами кисню в водних
розчинах». Але всі результати, наведені в цьому розділі, відносяться лише
до одного типу активних форм кисню – а саме, перекису водню. Чи були
проведені подібні дослідження для інших активних форм кисню і
наскільки отримані результати корелюють з результатами, наведеними в
дисертації для перекису водню?
2. У четвертому висновку зазначено, що в нанокристалах оксиду церію
кисневі вакансії утворюються переважно біля поверхні нанокристалів, а у
змішаних нанокристалах – по всьому об’єму наночастинки. Але у
четвертому розділі автори стверджують, що для наночасток оксиду церію
розміром 2 нм, в процесах дифузії кисню також задіяна вся наночастинка.
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3. Не зовсім зрозумілим є ототожнення пасток електронів в нанокристалах
оксиду церію саме з F+-центрами, а центрів люмінесценції, що
обумовлюють люмінесценцію на 570 нм з F0-центрами. Виключно за
даними оптичної спектроскопії це визначити неможливо, потрібно
залучення

інших

експериментальних

методів,

наприклад

методів

електронного парамагнітного резонансу.
4. Авторці бажано було б уніфікувати термінологію по всій дисертаційній
роботі, так в частині роботи йде мова про Ce3+ іони як люмінесцентні
центри, а в іншій частині – про комплекси Ce3+-V˙˙-Ce3+ як люмінесцентні
центри, хоча з контексту зрозуміло, що в обох випадках авторка має на
увазі одні й ті самі люмінесцентні центри.

Однак наведені вище зауваження не мають принципового характеру
та не знижують цінності отриманих у дисертації результатів, їх практичної
доцільності, та не ставлять під сумнів достовірність та обґрунтованість
основних положень, що виносяться на захист.
Оформлення

дисертаційної

роботи

відповідає

встановленим

вимогам. В цілому, дисертаційна робота О.М. Окрушко являє собою
завершене експериментальне та теоретичне дослідження, що виконане на
високому науковому рівні та представляє як науковий, так і практичний
інтерес. За своїм змістом дисертаційна робота повністю відповідає
спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

На підставі вищенаведеного вважаю, що представлена дисертація
Окрушко Олени Миколаївни «Формування і динаміка кисневих вакансій в
нанокристалах CeO2-x, CeO2-ZrO2, CeO2-Y2O3» є завершеною науковою
працею, яка виконана на високому науковому рівні, і за актуальністю,
науковою новизною та практичним значенням повністю задовольняє усім
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вимогам МОН України які ставляться до кандидатських дисертацій,
зокрема пунктам 9,11 та 12 «Порядку присудження наукових ступенів», а
її автор Окрушко Олена Миколаївна, поза сумнівом, заслуговує
присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за
спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

