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Ця дисертаційна робота стосувалася дослідження важливих для наноелектроні-

ки та спінтроніки особливостей фазового складу, магнетних, магнетооптичних, ма-

гнеторезистивних та електрофізичних властивостей нанорозмірних плівкових ма-

теріялів функціонального призначення на основі Co і Ag, Co і Cu, пермалою й Ag, 

пермалою та Cu товщиною в інтервалі 20 ≤ d ≤ 85 нм і в широкому діяпазоні 

складів в умовах утворення твердих розчинів і перебігу твердофазних реакцій. 

Досліджені в даній роботі об’єкти, — матеріяли у вигляді ґранульованих, полі-

кристалічних, аморфних і багатошарових плівок, — вже застосовуються або є пер-

спективними для можливих застосувань у наноелектроніці, спінтроніці та сенсор-

ній техніці завдяки унікальним фізичним властивостям, притаманним зазначеним 

плівковим матеріялам (зокрема корисним розмірним, температурним і концентра-

ційним ефектам в електрофізичних і магнеторезистивних властивостях). 

Створення функціональних елементів на основі вищевказаних магнетних нано-

структур супроводжується рядом невирішених проблем, пов’язаних із відсутністю 

однозначної інформації щодо особливостей дифузійних процесів, фазоутворення та 

структурних перетворень в умовах дії різних фізичних чинників, що приводять до 

зміни властивостей усього матеріялу. Розв’язання цих проблем важливе для пода-

льшого практичного використання таких матеріялів як функціональних елементів 

для мікроелектронних приладів і сенсорів. 

Розроблення функціональних матеріялів для електронної техніки із поліпше-

ними робочими характеристиками і параметрами та вивчення фізичних процесів у 

них є предметом дослідження для плівкового матеріялознавства. Обсяги робіт з 

пошуку відповідних технологій є великими; тому важливим стає прогнозування 

властивостей нових речовин у конденсованому стані. І теоретичний підхід із роз-

робленням і апробацією відповідних моделів уможливлює розв’язання багатьох 

таких проблем, зокрема через врахування деформаційних ефектів у параметрах 

електроперенесення, температурних і розмірних ефектів у фононному та спін-

залежному розсіяннях електронів у матеріялах чутливих елементів сенсорів. 

Незважаючи на численність експериментальних результатів стосовно фізичних 

властивостей мультишарів і багатокомпонентних плівкових матеріялів елементної 

бази сенсорики та значний проґрес у розумінні впливу кристалічної структури й її 

дефектів на їхні фізичні властивості, вивчення впливу розмірних ефектів на маг-

нетні, магнетооптичні, електрофізичні та магнетотранспортні властивості магнет-

но-неоднорідних плівкових матеріялів залишається актуальним. Так, наприклад, 

незважаючи на те, що кількість наукових публікацій стосовно вивчення магнетоо-

пору у ґранульованих структурах є достатньо значною, розмірні ефекти у магнето-

транспортних і магнетних властивостях плівкових структур товщиною d < 50 нм у 

широкому інтервалі концентрацій компонентів системи вивчено недостатньо. 

Тому й комплексні дослідження властивостей багатошарових і гетерогенних 

матеріялів на основі феромагнетних і немагнетних металів та фізичних процесів у 

них, здійснені у дисертаційній роботі пана І. О. Шпетного, складено з актуальних 
задач плівкового матеріялознавства, магнетизму та фізики тонких плівок. 

Мета наукової роботи, що рецензується, й ідеї для її досягнення є своєчасними 

та відповідають концептуальним напрямам, орієнтованим на практичне викорис-

тання результатів фундаментальних досліджень наноматеріялів. Цю дисертаційну 

роботу виконано в межах планів держбюджетних науково-дослідних робіт (2012–

2021 рр.) кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики Сумського держа-

вного університету, а значну кількість експериментальних результатів було також 

одержано під час закордонних стажувань і виконання Міжнародних індивідуаль-
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них ґрантів (у 2015–2019 рр.) у Нанобіомедичному центрі при Університеті імені 

А. Міцкевича (м. Познань, Польща), Інституті молекулярної фізики Польської 

академії наук (м. Познань, Польща), Інституті фізики Університету імені Й. Ґуте-

нберґа (м. Майнц, Німеччина), Ексетерському університеті (м. Ексетер, Великоб-

ританія), на кафедрі експериментальної фізики Університету імені Я. А. Коменсь-

кого (м. Братислава, Словаччина). 

Отже, дисертаційна робота пана І. О. Шпетного має прийнятний ступінь опра-

цьованости своїх структурних елементів, повноти, поглиблености та конкретности, 

містить елементи новизни, що відбивається в наявності серед одержаних даних 

нової наукової інформації стосовно особливостей процесів спін-залежного розсію-

вання електронів і перебігу твердофазних реакцій, властивостей плівкових матері-

ялів різної морфології та різного фазового складу. Розв’язання задач, поставлених 

у даній дисертаційній роботі, в тому числі з використанням методичних удоскона-

лень, уможливило одержати наступні нові (й цікаві з моєї точки зору) результати 

з елементами фундаментальности: 

– було експериментально встановлено зв’язок між товщиною, порогом структурної 

перколяції, структурно-фазовим станом, магнетними, магнетотранспортними та 

магнетооптичними властивостями наноструктурованих гетерогенних плівкових 

матеріалів на основі Co та Ag в широкому інтервалі складів; 

– проведена апробація теорії М. Є. Левінштейна щодо перколяції ґранульованих 

плівкових матеріалів різної товщини (20 ≤ d ≤ 85 нм) підтвердила якісне узго-

дження теорії з експериментом з точністю до 7% для плівок на основі Co й Ag; 

– було експериментально зареєстровано вплив зовнішнього магнетного поля на 

морфологію поверхні та структурні характеристики ґранульованих тонкоплівко-

вих стопів на основі Co й Ag та Ni й Ag; повторна ж дія магнетного поля з 

більш високою напруженістю поля (до H = 1 кЕ) спричинює значно слабші змі-

ни структурних характеристик; 

– було досліджено вплив структурно-фазового стану на особливості магнетних, ма-

гнетотранспортних і магнетооптичних властивостей ґранульованих магнетних 

плівкових матеріалів на основі Co й Ag, Co та Cu, пермалою й Ag, пермалою та 

Cu в широкому інтервалі товщин і складів; 

– було з’ясовано взаємозв’язок структурно-фазового стану, магнетних і магнеторе-

зистивних властивостей матеріялів функціональних елементів на основі Fe (Co) 

та Gd зі зміною товщини окремих шарів у свіжосконденсованому стані та після 

відпалу; 

– було досліджено вплив відпалу на формування структурно-фазового стану, маг-

нетних, магнетотранспортних і магнетооптичних властивостей плівкових зразків 

стопів на основі Co й Ag, Co та Cu, пермалою й Ag, пермалою та Cu товщиною в 

інтервалі 20 ≤ d ≤ 85 нм у широкому діяпазоні складів зразків; 

– було експериментально зареєстровано залежність електрофізичних і магнетотра-

нспортних властивостей від складу плівкових зразків стопів на основі Co та Cu; 

– було продемонстровано вплив покриття феромагнетним шаром на контроль маг-

нетооптичної реакції у структурах Cr/NiFe, Al/NiFe, Cr/Ge/NiFe й Al/Ge/NiFe. 

Структура дисертації та логіка подання матеріялу відображають послідовність 

розв’язання завдань дослідження. Дисертація складається з Анотації, Вступу, ші-

стьох розділів, Висновків, Списку використаних джерел і Додатку. 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, показано зв’язок робо-

ти з науковими темами, визначено об’єкт, мету, завдання та методи дослідження, 

розкрито наукову новизну та практичне значення результатів роботи, особистий 

внесок автора в працях, опублікованих у співавторстві, зазначено апробацію та 

впровадження результатів дисертації. 

У оглядовому першому розділі на підґрунті використаної літератури системати-

зовано та проаналізовано дані про структурно-фазовий стан, магнетні та магнетот-

ранспортні властивості магнетних плівкових матеріалів. Таким матеріялам і від-

повідним структурам було присвячено широкий ряд експериментальних і теорети-

чних досліджень, проте залишалася низка питань, відповіді на які мали б додати 
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розуміння електронної структури, механізмів твердотільних реакцій, фізичних 

явищ у них, уможливити створення нових сенсорних пристроїв тощо. Тут наведе-

но результати теоретичного й експериментального досліджень магнетних власти-

востей ґранульованих плівкових стопів і багатошарових плівок на основі 3d-

металів. Розглянуто фізичні принципи формування доменної структури суцільних 

феромагнетних плівок і ґранульованих магнетних плівкових стопів, явище супер-

парамагнетизму й основні види магнетної анізотропії плівкових матеріялів. Про-

аналізовано вплив розміру ґранул ґранульованої магнетної системи на її коерци-

тивність. Через аналізу літературних даних зроблено висновок стосовно необхідно-

сти проведення комплексних досліджень впливу структурно-фазового стану на ма-

гнетні та магнеторезистивні властивості ґранульованих плівкових стопів товщи-

ною d < 100 нм, оскільки є товщинна залежність ефекту ГМО для таких плівок. 

Також за результатами наявних досліджень магнеторезистивних властивостей за-

пропоновано нові варіянти застосування ґранульованих магнетних плівок з 

ефектами гігантського й анізотропного магнетоопорів у різних приладових плівко-

вих структурах як чутливих елементів багатофункціональних сенсорів із характе-

ристиками, які мали б високу термічну стабільність або чутливість та малі темпе-

ратурний, концентраційний і польовий дрейфи параметрів.  

Стосовно першого розділу зауважень немає. Втім, зазначу деякі недогляди зде-

більш науково-редаґувального характеру; в деяких місцях цього розділу (та й 

Вступу і наступних розділів) застосовано не найкращу українськомовну фізичну 

термінологію та жарґонові словосполучення, наприклад, «сплав» (а не «стоп»), 

чомусь «розпилення матеріалу» (а не «розпорошення матеріялу»), «вісь легкої на-

магніченості (або намагнічування)» (замість «вісь легкого магнетування»), «вектор 

намагніченості» (а не «вектор (на)магнетованости»), «гранули, впроваджені у мат-

рицю» (замість «ґранулі, втілені у матрицю»), «інтерметалідне з’єднання» (а не 

«інтерметалева сполука» чи то «інтерметалід»), «приймати значення» (замість 

«набувати значення»), «граничні умови» (а не «межові (або крайові) умови»), 

«ефект Керра» (а не «Керрів ефект»), «кристалічна гратка» (а не термін «криста-

лічна ґратниця») за фізичним лексиконом, що дотримується питоменного україн-

ського назовництва і так званого «харківського», практично останнього правдиво-

го, українського правопису. Крім того, на жаль, при згадуванні теорії перколяції 

М. Є. Левінштейна подекуди написано інше прізвище — «Лівенштейн».  

В другому розділі проаналізовано експериментальні методи та методики одер-

жання плівкових матеріялів, дослідження їхніх магнетних, магнеторезистивних, 

магнетооптичних й електрофізичних властивостей і кристалічної структури, фазо-

вого складу та дифузійних процесів. У цьому ж розділі для ілюстрації можливос-

тей зазначених метод подано взірцеві приклади найхарактерніших деформацій-

них, температурних і концентраційних залежностей, мікрознімків, електронограм, 

рентґенограм, принципових схем і блок-схем установок тощо. 

Щодо другого розділу принципових зауважень також немає. Зазначу лише, що, 

наявні недогляди науково-редаґувального характеру також виявлено і в цьому ро-

зділі: в деяких місцях цього розділу застосовано жарґонову стилістику, напри-

клад, «рентгенівське випромінювання», а не «X-промені (чи то Рентґенові проме-

ні)». Іще зазначу, що ліпше застосовувати українськомовне слово «щавлення» (за-

мість «травлення») та словосполучення «пришвидшувальна напруга» (замість 

«прискорююча напруга»), «просвітлювальна (чи то сканівна) мікроскопія» (а не 

«просвічуюча (скануюча) мікроскопія»), «шерсткість поверхні» (замість «шорст-

кість поверхні») та ін. 

Великий третій розділ стосується комплексних експериментальних досліджень 

структурно-фазового стану, магнетних, магнетотранспортних і магнетооптичних 

властивостей ґранульованих плівкових зразків стопів на основі Co й Ag товщиною 

в інтервалі 20 ≤ d ≤ 85 нм, а також досліджень електрофізичних властивостей, а 

саме, температурної залежности питомого опору ρ(T) та термічного коефіцієнту 

опору плівкових зразків стопів на основі Co та Cu товщиною d = 40 нм при конце-
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нтраціях Кобальту в діяпазоні 20 ≤ cCo ≤ 75 ат.%. Також у цьому розділі наведено 

результати експериментальних досліджень структурно-фазового стану, магнетних, 

магнетотранспортних та електрофізичних властивостей невідпалених і відпалених 

до Tвідп. = 900 К ґранульованих плівкових зразків стопів на основі пермалою 

(Ni80Fe20) та Купруму. Варто зауважити, що дослідження методою просвітлюваль-

ної електронної мікроскопії показали, що структурно-фазовий стан плівкових зра-

зків стопів Co й Ag залежить від концентрації компонентів. При підвищенні кон-

центрації до cCo = 60 ат.% розмір ґранул становить L = 3–31 нм. При цьому час-

тина ґранул перебуває у суперпарамагнетному, а частина — у феромагнетному од-

нодоменному стані. Дослідження ж магнетних властивостей гранульованих зразків 

магнетних стопів на основі Co й Ag різної товщини методою надчутливої SQUID-

магнетометрії узгоджуються з дослідженнями структурного стану. Так, дослі-

дження залежностей магнетного моменту від температури міряння, виконані у 

режимі ZFC–FC для невідпалених зразків плівкових стопів на основі Co й Ag різ-

ного складу товщиною d = 85 нм і d = 35 нм підтвердили наявність суперпарамаг-

нетного стану зразків і дали змогу визначити температури блокування Tb. У цьому 

ж розділі наведено результати апробації теорії М. Є. Левінштейна з використан-

ням результатів власних експериментальних досліджень магнеторезистивних влас-

тивостей ґранульованих плівкових зразків стопів на основі Co й Ag різної товщи-

ни та різного складу. 

Стосовно третього розділу є три непринципових зауваження. По-перше, тут 

на основі дослідження магнеторезистивних властивостей ґранульованих плівок 

зроблено висновок про те, що амплітуда ефекту ГМО залежить від концентрації 

компонентів і товщини зразків. І зокрема, для зразків товщиною d = 85 нм (начеб 

як 3D-структури) максимальне значення ГМО спостерігається при cCo = 32 ат.%, 

для d = 45 нм — при cCo = 36 ат.%, для d = 35 нм — при cCo = 40 ат.%, а для 

d = 20 нм (за припущенням вже як квази-2D-структури) — при cCo = 55 ат.%, але 

не наведено докази за іншими ознаками перетворення 3D-структури у квази-2D-

структуру при зменшенні товщини зразків у інтервалі від 85 до 20 нм. По-друге, у 

розділі наведено дані електронографічних досліджень кристалічної структури та 

фазового складу, але не всі дані було сповна опрацьовано, тобто їх не було проін-

терпретовано в кількісних термінах параметрів порядку і тому вони мають лише 

ілюстративний характер, що унеможливлює вичерпно з’ясувати фазово-

структурний стан у результаті того чи іншого термооброблення. По-третє, на 

жаль, в описі апробації теорії перколяції за М. Є. Левінштейном не зроблено жод-

ного посилання на її першоджерело (чомусь за таке, та й із зазначенням прізвища 

«Лівенштейн», у п. 3.1.4 вказано посилання [310] на монографію Мухаммада Са-

хімі).   

У четвертому розділі представлено результати комплексних досліджень магне-

тооптичних властивостей і структурно-фазового стану багатошарових плівкових 

структур на основі 3d-перехідних металів. Показано, що у тонкоплівкових зразках 

на основі твердого розчину ГЦК-Fe–Pt формується двовимірний ансамбль (ферома-

гнетних) наночастинок розчину Fe–Pt надструктурного типу L10 із (ферімагнет-

ною) оболонкою γ-Fe2O3 зі структурою шпінелі (типу ядро–оболонка). Виявлено 

зростання коерцитивної сили та поля обмінного зміщення зі збільшенням товщи-

ни оксидної оболонки. Це дає можливість змінювати магнетні властивості такої 

двовимірної системи шляхом відпалювання зразків за рахунок зміни товщини ок-

сидної оболонки та формування певного структурного стану наночастинок в анса-

мблі. 

Щодо четвертого розділу принципових зауважень немає. Зазначу лише, що у 

цьому розділі наведено магнетні параметри, визначені із врахуванням магнетооп-

тичного Керрового ефекту, для плівок Fe/Pt на підкладинці, хоча було б бажано 

навести також відповідні магнетні характеристики, визначені іншими методами, 

та провести їх порівняння. 

П’ятий розділ стосується встановлення взаємозв’язку структурно-фазового ста-

ну, магнетних і магнеторезистивних властивостей тришарових плівок Co/Gd/Co і 
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Fe/Gd/Fe із зміною товщини окремих шарів у невідпаленому стані та після відпа-

лу. Показано, що за товщин d < 10 нм одношарові плівки Gd знаходяться у ква-

зиаморфному стані, а при товщинах d  10–40 нм — у кристалічному стані та ма-

ють фазовий склад ГЩП-Gd + ГЦК-GdH2 зі слідами ОЦК-Gd2O3. Встановлено, що 

тришарові плівки Co/Gd/Co і Fe/Gd/Fe, у яких спейсерний шар Gd має кристаліч-

ну структуру, характеризуються більшою коерцитивністю порівняно з тришаро-

вими плівками, у яких шар Gd є аморфним. Також показано, що величини магне-

тоопору та коерцитивної сили тришарових плівок Co/Gd/Co та Fe/Gd/Fe мають 

квазиосцилівний характер при зміні товщин прошарку з квазиаморфного Gd у ді-

япазоні d = 1–10 нм і верхнього шару Fe (Co) у діяпазоні d = 1–5 нм. Та при збі-

льшенні товщини прошарку Gd понад d > 10 нм і переході його структури в крис-

талічний стан квазиосцилівний характер магнетоопору та коерцитивної сили зни-

кає. 

Стосовно п’ятого розділу маю звернути увагу на наступне. 1) Автор ствер-

джує, що величини магнетоопору та коерцитивної сили тришарових плівок 

Co/Gd/Co і Fe/Gd/Fe мають квазиосцилівний характер при зміні товщини не лише 

(немагнетного) квазиаморфного прошарку з Gd, а й товщини верхнього магнетного 

шару з Co (чи то Fe), але детального обговорення фізичних причин і механізму 

виникнення квазиосциляцій магнетоопору при зміні товщин магнетних шарів не 

наведено (хоча б завдяки обмінній взаємодії їх через квазивільні електрони). 

2) Також відсутнє арґументоване пояснення причин зникнення квазиосцилівного 

характеру товщинних залежностей магнетоопору та коерцитивної сили із перехо-

дом Gd з квазиаморфного у кристалічний стан в результаті відпалу зазначених 

тришарових плівок. 

У цікавому шостому розділі проаналізовано результати досліджень впливу зов-

нішнього магнетного поля на морфологію поверхні та структурні характеристики 

ґранульованих тонкоплівкових зразків стопів на основі Co й Ag та Ni й Ag. Пока-

зано, що навіть за відносно невисокої напружености магнетного поля перше його 

прикладення має найбільш значний вплив на зміну морфології поверхні (серед-

ньоарифметичної (Ra) та середньоквадратичної (Rq) шерсткости). Повторна ж дія 

магнетного поля з його більш високою напруженістю викликає менш істотні зміни 

структурних характеристик. Автор такі ефекти пов’язує з поворотом магнетних 

ґранул, їхньою деформацією та переходом плівкової системи в новий, більш рівно-

важний стан. 

І до шостого розділу є одне зауваження-побажання. На мій погляд, фізичні 

причини впливу магнетного поля на зміну морфології поверхні зразків треба було 

детально обговорити особливо для випадку відносно слабкого зовнішнього магнет-

ного поля (до 0,1 кЕ). 

Але зазначу, що всі зауваження, яких наведено вище, мають, певніше, харак-

тер побажань стосовно оформлення вмісту дисертації та щодо врахування їх при 

майбутньому розвиванні обраного наукового напряму і не можуть понизити зага-

льної високої оцінки дисертаційної роботи. 

Автор дисертації одержав ориґінальні та трудомісткі наукові результати. На 

експериментальному та теоретичному рівнях розглянуто проблему впливу струк-

турно-фазового стану, розмірних і концентраційних ефектів на фізичні властивості 

плівкових магнетно-неоднорідних матеріялів.  

Вірогідність одержаних наукових результатів забезпечується: аналізою експе-

риментальних даних для різного типу плівкових матеріялів; застосуванням сучас-

них метод формування й оброблення тонких плівок, експериментальних метод до-

слідження їхніх структури, фазового складу, дифузійних процесів і властивостей; 

комплексністю та повторюваністю результатів; кореляцією експериментальних да-

них і розрахункових оцінок. 

 Одержані дані уможливлюють сформувати уявлення про механізми розсіюван-

ня електронів на поверхні, межах зерен, інтерфейсах плівок і фононах, процеси 

фазоутворення та дифузії, поглиблюють розуміння фізичних процесів і явищ у ге-




