ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу Бейник Тетяни Геннадіївни
«SERS-підкладки на основі ансамблів наночастинок золота розгалуженої
морфології», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.
Актуальність дисертаційної роботи

1.

Раманівська спектроскопія є надзвичайно чутливим і ефективним
методом вивчення будови макромолекул, вона успішно використовується
також для ідентифікації та визначення дуже малих кількостей речовини, що
актуально для фармації, екології, аналітичної хімії, медичної діагностики та
наномедицини. Одним зі способів підсилення раманівських сигналів є
використання спеціально спроектованих SERS-підкладок. SERS-підкладки
дають змогу значно збільшити чутливість оптичної діагностики речовин в
ультрамалих

кількостях,

що

важливо

як

для

матеріалів,

які

вже

використовуються, так і для тих, які будуть синтезовані для різних галузей
науки, виробництва і життєдіяльності людей, зокрема хімії, матеріалознавства,
медицини,

біології,

розроблення

та

контролю

якості

ліків,

екології,

криміналістики тощо.
Перед дисертантом постала задача в розробці методів формування
ансамблів ізольованих розгалужених наночастинок золота, які відповідають
основним вимогам для використання їх у якості підкладок для поверхневопідсиленої раманівської спектроскопії (SERS-підкладок). Тому не викликає
сумнівів як наукова, так і прикладна актуальність представленої дисертації.
Робота виконувалася згідно з держбюджетною тематикою Інституту
монокристалів НАН України (2015 - 2019 рр).
2. Основні результати, їх наукова новизна та значущість
Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, загальних висновків,
списку використаних джерел з 139 найменувань та 4 додатків. Повний обсяг

дисертації становить 113 сторінок основного тексту і включає 11 таблиць та 45
рисунків.
Перш за все слід відзначити змістовний, достатньо повний і добре
написаний літературний огляд, який свідчить про високу теоретичну підготовку
дисертанта і знання сучасної літератури. При цьому в ньому немає нічого
зайвого, все «по ділу» і викладене чітко, з повним розумінням того, про що
йдеться.
При проведенні експериментів автор використав широкий арсенал
сучасних методів досліджень (електронну мікроскопію, скануючу електронну
мікроскопію, атомно-силову мікроскопію, рентгенівський мікроаналіз та
рентгенівську фотоелектронну спектроскопію, спектрофотометрію, раманівську
спектроскопію та метод Z-скану). Це дало змогу отримати ряд нових і
важливих результатів. Найсуттєвішими, які визначають наукову новизну і
практичну значущість роботи, є такі:
– встановлено умови отримання розгалужених наночастинок Au з
розміром у діапазоні 50÷70 нм та дисперсією за розмірами ≤ 20%, та показано,
що з ростом концентрації Ag у діапазоні 4÷11 ат.% морфологія наночастинок
змінюється за рахунок блокування кристалографічних граней зародків Au
атомами Ag і росту відгалужень на відкритих гранях;
– визначено умови формування методом самозбирання ансамблів
розгалужених наночастинок Au із середнім розміром 55 нм на поверхні скляних
підкладок без суттєвої їх агломерації при товщині L = 500÷800 нм;
– показано, що завдяки наявності «гарячих точок» на гострих
відгалуженнях отримані методом самозбирання ансамблі наночастинок Au є
новим ефективним типом SERS-підкладок; коефіцієнт підсилення тестових
молекул родамін 6G і кристалічний фіолетовий, осаджених на підкладки,
складає 105 і не залежить від товщини шару;
– запропоновано формувати наночастинки Au методом темплатного
синтезу безпосередньо на поверхні модифікованої скляної підкладки і отримано
ансамблі розгалужених наночастинок Au (розміром 50÷90 нм, кількістю

відгалужень 7÷12 з довжиною 10÷29 нм) з різним ступенем заповнення
поверхні підкладки та показано, що при ступеню заповнення поверхні
підкладки ≤25 % наночастинки Au є ізольованими;
– на SERS- підкладках, отриманих методом темплатного синтезу, завдяки
ізольованості наночастинок Au в ансамблі значення коефіцієнту підсилення
раманівського сигналу збільшено до 106.
3. Достовірність результатів роботи
Обґрунтованість та достовірність наукових положень і висновків,
сформульованих в дисертації Бейник Т.Г. підтверджуються збіжністю
результатів експериментальних досліджень, виконаних з використанням різних
методів, їх

узгодженістю

з

сучасними

теоретичними

положеннями і

промисловими випробуваннями. Про перспективність використання матеріалів,
що розроблені, в якості ефективних SERS-підкладок свідчать відповідні акти,
наведені в роботі.
4. Практична значущість роботи
Отримані результати, зокрема технологічні рішення (на які отримані
патенти),

щодо

одержання

плівкових

структур

на

основі

ансамблів

розгалужених наночастинок золота прийняті для впровадження у відділ
кристалічних матеріалів складних сполук Інституту монокристалів НАН
України, а також у відділ оптики і спектроскопії напівпровідникових і
діелектричних

матеріалів

Інституту

фізики

напівпровідників

ім. В.Є. Лашкарьова.
5. Повнота опублікування результатів дисертації в наукових працях
Основні матеріали дисертації викладені у 17 наукових працях автора, з
них 7 статей у фахових виданнях, 2 патенти України на винахід, 8 тез доповідей
міжнародних конференцій. У цілому, рівень і кількість публікацій та апробації

матеріалів дисертації на конференціях повністю відповідають вимогам МОН
України.
Автореферат ідентичний за змістом з основними положеннями дисертації
і достатньо повно відображає основні її наукові результати, що отримані
здобувачем.
6. Зауваження по роботі
1.

В другому розділі приведені параметри процесу формування

наночасток золота розгалуженої морфології, але не зрозуміло, чому автором не
розглядаються інші параметри (крім концентрації Ag), що впливають на розмір
та морфологію наночасток, а саме концентрації інших вихідних компонентів
розчину, кислотність (рН) середовища, температура та ін.
2.

На жаль, дисертант не наводить в роботі пояснень причин змін

морфології наночасток золота, а саме середньої кількості відгалужень та їх
довжини, з ростом концентрації Ag.
3.

На мій погляд для визначення фазового складу наночастинок золота

та вивчення анізотропії росту кристалів доцільно було би використати метод
рентгенівської дифрактометрії.
4.

Є деякі дрібні зауваження редакційного характеру наприклад: в

тексті дисертації зустрічаються абревіатури, які не розшифровані (с. 20
«ЦТАБ», с.34 «АПТЕС»), також часто здобувач говорить про середній розмір
наночасток золота при цьому приводить діапазон значень (наприклад с. 33
«…НЧ Au розгалуженої морфології з середнім розміром 50-70 нм…»); в
таблицях 5.1 та 5.2 доцільно було б зазначити концентрацію срібла; деякі
рисунки недостатньо інформативні (наприклад рис. 3.4, рис. 5.2 б, рис. 5.5
вставка), також частина рисунків у дисертації (наприклад 1.3; 1.7 та 4.3) мають
позначення англійською мовою.
Всі наведені зауваження не знижують загальної значущості і цінності
даної дисертаційної роботи.

7. Загальний висновок по роботі
В цілому дисертація Бейник Тетяни Геннадіївни є серйозним науковим
дослідженням, яке вносить помітний вклад в сучасне матеріалознавство
наноструктурних матеріалів. Результати роботи є перспективними і в
практичному плані. Дисертант теоретично підготовлений, добре володіє
сучасною експериментальною технікою, технічною і літературною мовою. На
цій підставі вважаю, що дисертаційна робота відповідає п.п. 9, 11 “Порядку
присудження наукових ступенів”, затвердженого постановою № 567 Кабінету
Міністрів України від 24 липня 2013р. щодо кандидатських дисертацій та
паспорту заявленої спеціальності, а її автор Бейник Тетяна Геннадіївна,
безумовно заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата технічних
наук за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство.

