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функціональних матеріалів та просторово впорядкованих систем з модуляцією
фізичних властивостей.
Актуальність теми дослідження
Серед різноманітних магнітних систем, особливу роль відіграють функціональні
магнітні наноматеріали. Це штучно створені магнітні матеріали, що функціонують у
нанодіапазоні.
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досліджуються в передових світових лабораторіях з метою їх застосування в
різноманітних сучасних приладах і для приладів майбутнього. Це зумовлює
актуальність теми дисертації, яка спрямована на дослідження динамічних магнітних
властивостей функціональних магнітних матеріалів. Систематичні дослідження
таких систем має безумовний практичний інтерес, пов’язаний із застосуванням в
приладах спінтроніки, магнітофотоніки, пристроях запису та обробки інформації. В
той же час, дослідження мають фундаментальний науковий інтерес для фізики
наномагнетизму завдяки встановленню закономірностей, що сприяють поглибленню
розуміння фізичних процесів в таких системах.
За своїм науковим спрямуванням дослідження, проведені в рамках дисертаційної
роботи відповідають програмам і планам наукових досліджень Інституті магнетизму
НАН України та МОН України. У рамках виконання цих науково-дослідних робіт
здобувачем отримано результати, які становлять наукову новизну дисертаційного
дослідження.
Зміст дисертації належним чином відображає мету роботи та основні поставлені
завдання досліджень для досягнення цієї мети.

Оцінка обґрунтованості наукових положень дисертації,
висновків і рекомендацій, їх достовірності і новизни
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використанням методів електронного спінового резонансу.
Стисло про основні оригінальні результати дисертації.
Перший розділ дисертації присвячено, в основному, дослідженню магнітних та
магнітодинамічних властивостей сплавів Гейслера. Показана можливість часткового
фазового розшарування, що обумовлює нелінійну залежність температури Кюрі від
складу. Дуже цікавим результатом є формування самоузгодженої періодичної
структури на поверхні епітаксіальних плівок за рахунок релаксації напружень.
Поява неколінеарної магнітної текстури за рахунок нанодвійникування приводить
до суттєвого негативного магнітоопору.
Магнітотранспортні властивості гетерогенних структур на основі Fe і Co
досліджені в другому розділі. Зокрема, в багатошарових структурах на основі
Fe/MgO магнітоопір структур з монокристалічними прошарками MgO є суттєво
значно більшим.
В третьому розділі дисертації досліджено магнітну динаміку масивів магнітних
елементів (ізольованих або зв’язаних дипольно чи обмінно). Експериментально
досліджено трансформацію спін-хвильового спектру в залежності від орієнтації
намагніченості, цей результат є важливим для можливості керування частотними
характеристиками приладів спінтроніки і магноніки. Детально досліджено еволюцію
резонансного спектру в гексагональній ґратці антидисків в залежності від товщини
структури.
Останній розділ присвячено дослідженню одновимірних магнітофотонних
кристалів. Досліджено модифікацію магнітних та магнітооптичних параметрів
активного елементу одновимірних магнітофотонних кристалів при переході від
одношарової до двошарової структури.
Обґрунтованість наукових положень, сформульованих у дисертації, висновків і
рекомендацій визначається відповідністю їх до сучасних уявлень про магнітні,
магнітодинамічні, магнітооптичні і магнітотранспортні процеси, існуючі у
функціональних магнітних наноматеріалах. Відповідність експериментальних
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результатів автора до результатів, отриманих за іншими методиками, зокрема,
докладне і всебічне порівняння експерименту, теорії і комп’ютерного моделювання
визначає достовірність отриманих в дисертаційній роботі результатів.
Сукупність результатів, які було отримано вперше в дисертаційній роботі,
суттєво вдосконалює та поглиблює фізику гетерогенних функціональних магнітних
матеріалів, вирішує нові задачі на рівні світових досягнень в фізиці магнетизму.
Зауваження до дисертаційної роботи
Дисертація виконана на високому науковому рівні і справляє гарне враження.
Проте вона не позбавлена певних недоліків.
1) В дисертації відсутній огляд літератури як окремий розділ. Це утруднює бачення
в цілому картини робіт в цьому напрямку. В роботі досить мало уваги приділено
визначенню місця своїх робіт серед результатів подібних робіт. Зокрема, спроба
зазначити про існування не вирішеної проблем є також в анотації, однак, там
зазначено лише про не вирішену проблему виготовлення одновимірних
магнітофотонних кристалів з високим вмістом вісмуту на негранатових шарах.
Проте, частково це компенсується вступом, в якому надано невеличкий огляд,
хоча, на мій погляд, не вистачає стислого резюме стосовно необхідності
проведення досліджень в даному напрямку.
2) В розділі 3.3 здобувачем побудовано теорію розщеплення спін-хвильових мод в
системі феромагнітних дисків при порушенні симетрії прикладеного зовнішнього
магнітного поля. При нахиленні зовнішнього магнітного поля до осі симетрії
спектр стоячих хвиль розщеплюється, що пов’язано з виникненням азимутальних
мод. При цьому порівняння з експериментом (рис.4 на с.140 і рис.6 на с.142)
свідчить про те, що відхилення теоретичних кривих від експериментальних є
несиметричним. Було б корисно побачити, якщо не пояснення, то хоча б
коментарі цього порушення симетрії. Одна з можливих причин — межові умови.
Розрахунки спиралися на фіксовані межові умови для спінових хвиль, які є
ідеалізованою картиною і відповідають дипольним умовам. Наявність крайових
мод в нанодисках може змінити цю картину. По-друге, в роботі зазначено, що
розрахунки проведено в наближенні малих кутів нахилу з використанням теорії
збурень. Хоча принципових обмежень у використанні будь-яких кутів в теорії не
повинно бути.
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3) Зауваження по оформленню роботи.
3.1 В роботі зустрічаються неузгодженості з особистим внеском здобувача:
3.1.1 Зокрема, в розділі «особистий внесок здобувача» зазначено, що
дисертантка брала активну участь у постановці всіх задач. Це не
узгоджується з тим, що написано в додатку А, де зазначено, що
дисертантка приймала участь в постановці задач в роботах [9, 12, 13, 14].
3.1.1 Також, в розділі «особистий внесок здобувача» зазначено, що
дисертантка брала активну участь у підготовці й написанні всіх
опублікованих статей. Це не узгоджується з тим, що написано в додатку
А, де зазначено, що дисертантка приймала участь в написанні статей [19, 10, 11, 15-22].
3.1.2 Неузгодженість також є з приводу публікації [10]. В додатку А
дисертантка пише «Особисто дисертантом проведено частину магнітних
та магніторезонансних досліджень, аналіз та інтерпретація отриманих
результатів, написання статті». Однак в самій роботі на с.143 зазначено,
що дисертантка брала участь в аналітичних розрахунках і написанні
статті, в той же час зазначено, що

ні в постановці задачі, ні в

вимірюванні не брала.
3.2 Розділ 2.1(с.106-110) передує початку розділу 2 (с.104).
3.3 В переліку бібліографічних посилань, присутні посилання без назви, зокрема
[10] на с.52.
3.4 В роботі є певна неузгодженість в науковій термінології. Зокрема, автор
використовує термін «границя» в сенсі «межа». Наприклад, на с.187
використовується термін «граничні умови» в сенсі «межові умови».
3.5 Декілька разів в тексті зустрічаються проблеми з форматуванням тексту, що
ускладнює читання, зокрема, на с.41, 43.
3.6 В роботі зустрічається не визначена абревіатура МСЕПФ на с.32.
Зроблені зауваження не знижують загальну позитивну оцінку дисертаційної
роботи та високу якість в цілому як глибокого та актуального дослідження і не
впливають на достовірність і новизну результатів. Зазначені зауваження мають
характер побажань на подальший розвиток роботи.
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Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам
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сукупністю публікації і складається зі вступу, основної частини з чотирьох розділів,
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результатів чітко окреслений як у вступі, так і в передмовах до розділів основної
частини дисертації. Зміст автореферату дисертації відповідає основним положенням
роботи.
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опубліковані у наукових фахових виданнях з високим імпакт-фактором та пройшли
належну апробацію на міжнародних конференціях. За змістом дисертаційна робота
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магнітофотоніки» безумовно задовольняє вимогам щодо докторських дисертацій
відповідно до «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого
звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету
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за спеціальністю

Офіційний
математики
факультету

опонент,
та

професор

теоретичної

радіофізики,

комп'ютерних

національного

«магнетизм».

01.04.11 -

кафедри

радіофізики

електроніки

систем

університету

та

Київського

імені

ІД. Д. Шека/

Тараса

Шевченка, доктор фіз.-мат. наук

2 квітня 2021

року

Підпис проф. Д Д Шеки завіряю:
Декан факультету радіофізики, електроніки
та

комп'ютерних

нацюнального

систем

університету

Київського

імені

Тараса

/А. В. Нетреба/

Шевченка

5

