
довідкА

про   творчий   внесок   Плевачука   Юрія   Олександровича   до   циклу   робіт   "Керування
властивостями  матеріалів   в   екстремальних  умовах  та  поблизу  фазових  переходів", що
висувається на здобуття державноЇ премі.і. УкраЇни в галузі науки і техніки 2020 року

Юрій Олександрович Плевачук у період виконання робіт циклу послідовно займав
посади  старшого,  провідного,  головного  наукового  співробітника та нача]іьника науково-
дослідно.і. частини Львівського національного університету імені івана Франка. У 2012 році
захистив   дисертацію   "Макро-   і   мікророзшарування   в   монотектичних   та   евтектичних
металевих розплавах" на здобутгя наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.

У  запропонованому  циклі  робіт  Ю.О. Плевачук  вніс  вагомий  вклад  у  розв'яз.ані:я
важливо.1.   науково.1.   проблеми:   встановлення   заКономірнОстей   та   основних   механ1Зм1в
розшарування в бінарних та потрійних монотектичних та евтекгиших металевих розплавах.

Під  керівницгвом  автора  створено  експериментальний  вимірюваль.ний  к.омп]іекс  та
розробТіено методику для високотемпературних  вимірювань електропровідності металевих
розплавів  в  умовах  мікроґравітаці.і..  У  широкому  інтервалі  температур  і  тисків  проведено
експериментальні   дослідження   електрофізичних   та   структурно-чутливих   характеристик
бінарних  монотектичних  метаТіевих  розплавів  з  широким  концентраційним  інтерваТюм
обмеженоЇ розчшності компонентів; бінарних та потрійних монотектичних розплавів метал-
метал-халькоген,   метал-халькоген-халькоген   зі   складними   діаграмами   стану,   а   також
евтектичних  систем  з  простими  та  складними  діаграмами  стану;  проведено  дослідження
теплопровідностітаповерхневогонатягуцихіонно-електроннихрідиннихсистет.

Автором  експериментально  встановлено,  що  час  змішування  комп?нентів  у  режимі
ізотермічного   відпаjіу   суттєво   залежить   від   Їхнього   співвідношення   і   зростає   в   разі
наближення до критишо.і. концентраці.і.. У бінарній системі РЬ-zп це зумовлено посилегнят.
міжчастинково.1.  вЗаємОді.1.  ОдноСортних  атомів  РЬ  та  Zп.  Тривалість  процесу  гомоген1зац11
потрійних  систем  іп-Sе-Те,  Іп-Тl-Sе  та  іп-Т1-Те   сумірна  з  гомогенізацією  бінарних
підсистем іп-Sе, Іп-Те, Тl-Sе, Т1-Те і є максимальною в розплавах критичних концентрацій
внаслідок посилення взаємодіЇ односортних атомів металів (Іп/Т1) та халькогенів (Sе/Те).

Встановлено,  що  в  потрійній  системі  іп-Sе-Те  заміна  халькогенів  Se  на Те  знижує
критичну  температуру  розшарування  під  час  переходу  від  бінарно.і.  підсистеми  іп-Sе  до
підсистеми іп-Те, що зумовлено добрим розчиненням третього компонента і близькою до
нулянадлишковоюентальпієюзмішування.Водночасзапоступово.і.заміниметалівіпнаТ1у
потрійних системах іп-Тl-Sе та іп-Т1-Те простежується зростання критично.і. температури
розшарування, що пояснюється підвищенням позитивноЇ надлишковоЇ ентальпіЇ змішування
бінарного іонно-електронного розчину в разі додавання третього компонента.

Отримано  значення  критичних  показників  та  амплітуд  монотектичних  металевих
систем, що визначають форму кривих бінодалі і залежать від типу міжчастинковоЇ взаємодіЇ.
Запропоновано методику побудови поверхні розшарування потрійних монотектичних систем
за  даними  температурних  та  концентраційних  залежностей  теплофізиших  вTіастивостеЇ...
Встановлено, що подібність кривих співіснування в системах метал-халькоген та аномал11•і.хніх  діаметрів  зумовлена  ідентичністю  конфігурацій  зовнішніх  еtіектронних  оболоі:ок

халькогенів, а    залежить від величини іонних радіусів компонентів. Показано, що ступінь
асиметріЇкривихзалежитьвідвелиtшнирадіусакореляці.і.флуктуаційконцентраці.і.укожній
зі співіснуючих фаз у невеликому околі критичноЇ точки.

Експериментально підтверджено домінуючий вплив термокапілярно.і. котвекці.і. (:феТ.Т
Марангоні) на процес розшарування бінарних металевих розплавів в умовах м1кроірав1тац11.
Показано, що динаміка формування дрібнодисперсно.і. структури монотектичного розп]іаву в
умовах  мікрогравітаці.і.,  зміна  густини  потоку  крапель  однієЇ  з  розшарованих  фаз  крізь
матрицю  іншо.і.,  а  також  часові  й  температурні  залежності  цього  процесу  можуть  бути
досліджені методом прямих вимірювань електроопору.



Розраховано    параметри,    які    характеризують    особливості    поведінки    в'язкості
монотектичних    металевих    систем    поблизу    критично.і.    температури    розшарування.
Встановлено величини в'язкості у критичній точці розшарування монотектичних систем Gа-
РЬ,  РЬ-Zп,  Іп-Те,  Іп-sе,  Іп-Тl-Sе,  Іп-Т1-Те.  Зокремц  для  флуктуаційно.і. частини  в'язкості
знайдено  .1.1.  амплітуду  та  критичний  поКазник  в'язкОсті.   Виявлено   аномалі.1.  поведінки
електропровідності та в'язкості в  евтектичних системах за температур, значно  вищих,  ніж
температура  евтектики,   які   свідчать   про   наявність   переходу  від  квазіевтектичного   до
мікронеоднорідного   стану.   Визначено   розміри   областей   термодинамічноЇ   стабільності
розп]іавівевтектично.і.табі]іяевтектично.і.концентрацій.

Показано,  що  евтектичні,  як  і  монотектичні  розплави,  в  певному  температурно-
концентраційному    інтервалі    є    двофазовими    системами    високоЇ    дисперсності.    У
монотектичних  системах  збільшення  розмірів  частин  однієЇ  з  фаз  під  час  охолодження
спричишоє макроскопічне розшарування. В евтектичних системах, що є окремим випадком
систем з обмеженою розчинністю компонентів у рідкому стані, розміри частин однієЇ з фаз,
змінююшсь  за  зміни  температури,  не  досягають  таких  величин,  як  у  монотектичшх
системах,   тобто   .і.хня   седиментаційна   стійкість   зберігається   до   температури   початку
кристалізаці.і..

Аналізрезультатівекспериментів,виконанихяквлабораторнихумовах,так.івумоваї
мікрогравітаці.і. дозволив краще зрозуміти природу процесу розшарування в околі критичноі
точки й отримати важливу інформацію про перспективні для промислового використання
іонно-еїіектронні  розплави,  а  саме,  -  створення  дрібнодисперсних  сп]іавів  (так  званих
заморожених емульсій) з низьким коефіцієнтом тертя.

Отримано важтіиві результати, що відображають вппив різних домішок наночастинок
(керамічні,   мета1іеві,   біметалеві,   графітові  нанотрубки)  на  механічні  та  електрофізичті
властивості  безсвинцевих  припо.1.в,  матеріалів,  що  не  передбачають  подальшо.1.  утилізац1Ї
після використання. досліджені системи на ос.нові свинцю запропоновано як рідкометалеві
теплоносіЇ атомних реакторів четвертого покоління.

Ю.О. Плевачук - науковий керівник   ряду держбюджетних та госпдоговірних тем, а
також   співкерівник   та   учасник   низи   міжнародних   проектів   Університету,   зокрема,
"дослідження структури та фазових переmорень в сплавах МоО3, СаО, МgО, Fе203+С у
твердому  та  рідкому  стані"  з  відцілом  матеріалознавства  Королівського  Технологічного
Інституту,  (м. Стокгольм,  Швеція);  украі.нсько-швейцарського  наукового  проекту  SCOPES
(2005-2008р.р.)  з  лабораторією  металів  і  поверхонь  інституту  матеріалознавства  ЕМРА,
(м. дюбендорф,  Швейцарія);  європейського  проекту  СОsТ-МРО602  "Нові  матеріали  для
високотемпературних       безсвинцевих       припо.і.в";       укра.і.нсько-словацького       проекту
"Експериментальні     дослідження     термофізичних     властивостей     високотемпературних

розплавів  для  безсвинцевих  припо.1.в"  з  інститутом  фізики  СловацькоЇ  Академі.1.  Наук
м.Братислава;    проекту    IMPRESS    "Термофізиші    властивості    алюмігієвих    сплавів";
укра.і.нсько-німецькогопроекту«Теплофізичнівластивостісплавівнаосновізолота».

Ю. О. Плевачук є  автором та співавтором  127  статей у базі даних Sсорus, що мають•   .           _    ---., ^_т,m,    17    r2І`:тіцл   т   бярnm   паних   Wеь   of  Sсіепсе,   доробокй-індекс  ст-ановить   17.   Згідно  з  базою
становить:  119  статей,  1052 цитування, й-індекс -17.

202 стапі,1813 цитувань, й-інде

1144   цитувань,

доробок становить:
цю роботу державними нагородами не ііагорuджуt3а

Ю. О. Плевачук не є лауреатом державноЇ пре

ректор

Начаjіьник науково-дослідно.і. частини

аних  Google  Shсо1аг,
ійшли 30 робіт. за

В.П. Мельник

Ю.О. Плевачук



довідкА

про   творшй   внесок   Склярчука   Василя   Михайловича   до   циклу   робіт
"Керування  властивостями  матеріалів  в  екстремальних  умовах  та  поблизу

фазовж переходів", що висувається на здобупя державно.і. преміЇ Украі.ни  в
галузі науки і техніки 2020 року

Василь  Михайлович  Склярчук  у  період  виконання  робіт  циклу  послідовно  займав
посади наукового, старшого, провідного та головного наукового співробітника Львівського
національного університету  імені  івана Франка.  У  2011  році  захистив  дисертацію  "ВпTіив
домішок перехідних металів на механізми переносу заряду в іонно-етіектронних розплавах"
на здобутгя наукового ступеня доктора фізию-математичних наук.

У    заіропонованому    циклі    робіт    В.М.Склярчук    вніс    вагомий    вклад    в
експериментальні та теоретиші дослідження напівпровідникових розплавів у екстремаjіьн их
термодинаміших   умовах.   Автором   виявлено,   що   перехід   до   металевого   стану   у
напівпровідіикових розплавах, як на температурних, так і на концентраційних залежностях,
відбувається швидше виходяtш з даних термоЕРС, ніж з даних електропровідності. За певноЇ

::?=:нР:оТ#»:ЖвеоСбПлО:Т:РіГеар=хС:j;З::=Рр°:Ти=о=в::::Гуі:пТяИ:пТві:і:gо=:±°2:ЕОо,f»О>"і2„З,а
Показано, що процес переходу напівпровідник-метал можна розділити на чотири обTіасті.
Область    1    відііовідає   тільки   напівпровідіиковим   станам.   Область   2   -   стабільний
напівпровідниковий     і     метастабільний     металевий     стани,     3     -     метастабільний
напівпровідниковий  і  стабільний  металевий  стани,  4  -  стабільний  металевий  стан.  Є
перехідна  область  2,  3  - від стабільного  напівпровідникового  до  стабільного  металевого
СТаНіВ.показано,   що   концентраційний   перехід   напівпровідник-метал   відбуваєтьСЯ   За

перколяційним механізмом.
Показано, що в рідких напівпровідіиках в області високих температур проходять дві

трансформаціЇ   електронного   спектру,   які   щ]отікають  .послід.овно   по   мірі   збільшення
температури.      Низькотемпературний      перехід      напівпровідник-метал      зумовлений
випереджаюшім   ростом   взаємоді.і.   електронних   оболонок   атомів   (делокалізація   -   по
відІІОшенню,  до  зворотно.1.  ді.1.  фактора  структурного  розвпорядкування)  і  другий,  більш
високотемпературний перехід метал-неметал, який протікає в області критичних температур
і  тисків  і  пов'язаний  зі  зменшенням  густини  і  зворотнім  співвідношенням   факторів
міжатомноЇ взаємоді.і. і структурного розвпорядкування.

Показано,  що   в  околі  стехіометричноЇ  концентраці.і.  CdTe  за  зміни  концентраціЇ
легуючого елемента, а також за зростання температури рівень Фермі зміщується ближче до
середини псевдощілини.

досліджена  електропровідність  рідких  SЬ  і  Ві  з  домішками  перехідних  металів  (до
3ат.%),щозменшуютьелектропровідність,завикіпоченнямNііСuякінезначнозбіґіьшують
електропровідність рідого  SЬ. Показано, іцо стан е]іектронів провідності трансформується
внаслідок S-d резонансу в області d:р(Fj/Ж<0. У цьому випадку, швидкість зміни густини
станівнавіртуальнихрівняхвизначаєзбільшенняабозменшеннядодатково.і.провідності.

Експериментальні  результати   вимірів   в'язкості   рідкого   телуру  з   домішками   3d
перехіднж металів  демонструють,  що  незнаші  (до  3  ат.%)  домішки  перехідного  металу
збільшують   в'язкість   до   50 %.   Температурна   залежність   в'язкості   телуру   передбачає
моmивість формування ланцюговоЇ структури в процесі птіавлення. Показано, що додавання
3d  металу  зі  сішадною  зовнішньою  елекгронною  конфііурацією  привошіть  до  деякого
відновлення  зруйнованих  зв'язків  і  зумовлює  утворенш  комплексів,  які  у  свою  чергу
приводять до зростання в'язкості

для опису еТіектрофізичних властивостей рідкого теІіуру з домішками jd елементів
використана схема  Фріделя-Андерсонц  в  основі  якоЇ лежить  ідея  про  віртуатіьні  зв'язані
стани. Взаємодія електронів провідності з віртуальними станами описана в термінах теоріЇ



резонансного   розсіювання.   За  висовж  температур   у   розплавах   те]іуру   з   домішкам.и
спостерігається як збі]іьшення, так і зменшення провідності. Швидкість зміни густини станів
навіртуа]іьнихрівняхівизначаєзбільшенняабозменшеннядодатковогоопору.Утойжечас
значення термоЕРС є пракгишіо незалежні від температури.

додавання  до  рідкого  іп2Те3  домішок  3d  перехідних  металів  не  сутгєво  змінює
елеккронну структуру. Напівпровідникові властивості залишаються в певній температурній
області   вище   температури   плавлення,   податіьше   наірівання   приводить   до   металізаці.і.
розплаву. домішкові атоми перехідних # металів проявляють себе в sр-d гібридизаці.і., що
сщ>иіmняє  зросташня  електропровідності,  в  той  час  термоЕРС  залишаєься  практично
незмінною. Електроікровідність рідки іп2Те3 з домішками перехідних металів залея:ить від
ріdстанів,здомінючимвпливомd-станівназростаннязагально.і.електропровідності.

Показано, що в розплавах sе-Те, S-Те з домішками 3d металів положення рівня Фермі
у псевдощітіині залишається бе3 змін, електропровідність зростає, а термоЕРС зменшується
чере3збільшеннязагаjіьно.і.густинастаніввнаслідокSр-dгібридизаці.і..

Показано,  що   зростання  загально.і.  густини  станів  на  рівні   Фермі  залежить   від
кількості  еtіектронів  на  d оболоіщі  (3  в  V  чи  7  в  Со).  дтія  розчину  V  в  Sе-Те  зростання
загально.і.  густини  станів  є  меншим,  ніж  для  розшну  Со.  Показано,  що  d~стани  Мп
розщептіюються  на два віртуально  зв'язані  стани  зі  спіном  вверх  нижче рівня  Фермі  і  зі
спіномвнизвищерівняФермі.Густинавіртуальнозв'язанихрівнівдґіярозчинуМпвSе-Теє
малою бітія рівня Фермі, тому і густина станів змінюється незначно.

В.М.Склярчукбувнауковимкерівникомрядудержбюджетнихтагоспдоговірнихтем,а
також   учасником   низки   міжнароднж   проектів   Університету,   зокрема,   "дослідження
структури  та  фазових  перетворень  в  сплавах  МоОз,  СаО,  МgО,  Fе203+С  у  твердому  та
рідкому  стані"  з   вішілом  матеріалознавства  Королівського   ТехноIюгічного   інституту,
(м. Стокгот",   Швеція);   украі.нсько-швейцарського   наукового   проекту   SCOPES   (2005-
2008р.р.)   з   лабораторією   металів   і   поверхонь   інституту   матеріаjюзнавства   ЕМРА,
(м. дюбендорф,  Швейцарія);  європейського  проекту  СОsТіМРО602  "Нові  матеріали  для
високотемпературних       безсвинцевих       припоЇв";       украінсько-словацького       проекту
"Експериментальні     досТіідження     термофізиших     властивостей     високотемпературних

розплавів  для  безсвинцевих  крипо.і.в"  з  інститутом  фізики  СловацькоЇ  Академі.і.  Наук,
м. Братислава.

В. М. Сктіярчук є автором та співавтором 99 статей у базі даних Sсорus, що мають 843
цитувань.  й-індекс становить  14.  Згішо  з базою даних  Google  Shсо1аг, доробок становить:
147 статей,  1062 посилань, %-індекс становить 16. до циклу увійшли 25 робіт. За цю роботу
державними нагородами не нагороджувався.

В.М. Скjщ.чук не є лауреатом державноЇ преміЇ УкраЇни.



Комітет з державних премій Укра.і.ни
в галузі науки і техніки

о3680, м. КиЇв, вул. Антоновича 51

довідкА
про творчий внесок Козловського Михайла Павловича до циклу робіт "
Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах та
поблизу  фазових  переходів  ",  що  висувається  на  здобутгя  державноЇ
премі.і. Укра.і.ни в галузі науки та техніки в 202,О році

Михайло  Пав]ювич  Козловський  у  період  виконання  робіт  циклу  послідовно  займав
посади   завідувача   відділу   та   головного   наукового   співробітника   інституту   фізики
конденсованих систем НАН УкраЇни.

У запропонованому циклі внесок М.П.Козловського містить наступні складові:
1) розвиток теоретичного підходу до опису фазового переходу другого роду у тривимірних

системах на мікроскопічному рівні (разом із І.Р.Юхновським);
2)  методика розрахунку  повних  виразів для термодинамічних  фарактеристик тривимірних

систем поблизу критичноЇ точки;
3)  з'ясування  вптіиву  ускладнення  форми  розподілу  фтіуктуацій  на  критичну  поведінку

тривимірних    спінових    систем;    одержання   та   дослідження   загальних   рекурентни
співвідношеннь, які  включають другий та четвертий степені змінноЇ,  іцо необхідно для
кількісного опису явищ при фазових переходах другого роду;

4)  передбачення  впливу  зовнішнього  поля  на  властивості  тривимірних  спінових  систем
поблизу критично.і. точки;

5)  спосіб розрахунку асимптотично.і` поведінки фізичних характеристик магнетика поблизу
точки  фазового  переходу, який дозволяє одночасно розрахувати Їхню залежність як від
температури, так і від зовнішнього поля;

6) передбачення каскаду фазових переходів першого роду в коміковій моделі плину Фазом із
Ю. В.Козицьким та О.А. добуш);

7) отримання точного розв'язку неперевно`і. моделі Відома-Ролінгстона (Wіdоm-RоWlіпsоп),
яка передбачає рошарування компонент двосортно.і. системи частинок із взаємодією типу
Кюрі-Вейса фазом із Ю. В.Козицьким);

8) написання оригінальних статей та монографіЇ фазом із І.Р.Юхновським та І.В.Пилюком);
9) написання одноосібноЇ монографіЇ по впливу зовнішнього поля на фазовий перехід.

У цілому М.П. Козловський є автором та співавтором 52 статей у базі даних SсорuS, що
мають  241   цитувань.   д-індекс  становить   10.  Згідно  з  базою  даних  Google  Shсоlаг:   693
посилань, Л-індекс становить -13 (і1О індекс -24). до циклу увійшли 21 робота. За цю роботу
державними нагородами не нагороджувався.

М.П. Козловський не є лауреатом державноЇ преміЇ Укра.і.ни.



Комітет з державних премій Укра.і.ни
в галузі науки і техніки

оЗ680, м. Ки.і.в, вул. Антоновича 51

довідкА
про   творчий   внесок   Брика   Тараса   Михайловича   до   циклу   робіт
"Керування  властивостями  матеріалів  в  екстремальних  умовах  та
побjіизу  фазових  переходів",  що  висувається  на  здобутгя   державно.і.
премі.і. Укра.і.ни в галузі науки та техніки в 2020 році

Тарас Михайлович Брик у період виконання робіт циклу послідовно займав посади старшого
наукового  співробітника  та    завідувача  відділу  інституту  фізики  конденсованих  систем  НАН
україни.

У запропонованому циклі внесок Т.М. Брика є незаперечним у наступних сіuадових:
І)  на   основі   першопринципно.і.  молекулярноЇ  динаміки   у   розплаві   RЬ   при   ізисоких  тисі(ах

вперше виявjіено струіпурний перехід вище кривоЇ плавлення при тиску  І 2 ГПа. Встановлено
іірироду цього структурного переходу (разом з групою проф. дж.Руокі{о);

2)  для   класичноЇ   моделі   SРС/Е   буjіо   встановлено   наявність   занадто   низькоЇ   температури
плавjіення   льоду,  що   започаткували   систематичний   пошук  та   вдосконалення   класичних
моделей  води  з метою  отримання  адекватного опису  експериментальних  кривих  плавлення
льоду (разом з проф. А.Гейметом);

3)  побудовано теорію явища позитивно.і. дисперсі.і. звукових збуджень у  надкритичних  плинах у
широкій  області   зміни  температур.   В  рамках  термо-в'язкоеластично.і.  моделі   встановле+ю
механізм появи позитивно.і. дисперсі.і' у плинах (разом з І.М. Мриглодом);

4)  запропоновано динамічний  критерій для поділу надкритичних плинів на два типи: рідинного
з   вираженою   позитивною  дисперсією  звуі(ових   мод  і   газового  типу,  де  таке  явище   не
спостерігається (разом з групою проф. дж.Руокко);

5)  пояснено  явище  "швидкого  звуку"  в  метаjіічних бінарних розплавах  із  високою  різницею  в
масах компонент Lі4РЬ  та Lі4Тl (разом з 1.М. Мриглодом);

6)  на  основі  першопринципного  модеjіювання  розплавів  С-О-Н-Fе  встановлено  важливу  роJіь
атомів    заліза   як    каталізаторів    синтезу    важких    гідроі(арбонатів    при    високих   тисках    і
температурах (разом 3 групою проф. А.Беjіоношко);

7)  встановлено появу кільцевоЇ дифузі.і. атомів заліза при тисках і температурах, характерних для
ядра Землі, та пояснює низькі значення в'язкості в ядрі (разом з групою проф. А.Беjіоношко);

8)  написання оригінальних статей  (разом із І.М.Мриі`лодом та іноземними коjіегами);
У цілому Т.М. Бриіt є автором та співавтором 34 робіт, що увійшли до циюіу.
Індекси  цитування  Т.М.Брика:  за  WеЬ  of Science h=]9,   за  ScopuS   h=20,  за  GoogIe  Sсhо|аг h=22,
загальне чисjіо  цитувань -1399.

т.м. Брик

І.М. Мриглод



Комітет з державних премій Укра.і.ни
в галузі науки і техніки

о3680, м. Ки.і.в, вул. Антоновича 51

довідкА
про  творчий  внесок  Слюсаренка  Юрія  Вікторовича  до  циклу  робіт
``Керування   властивостями   матеріалів   в   екстремальних  умовах  та
поблизу фазових переходів", що висувається на здобутгя державноЇ преміЇ
Укра.і.ни в галузі науки та техніки в 2020 році

Ю.В. Слюсаренко у період виконання робіт циклу послідовно займав посади провідіого
наукового  співробітника та начальника  (завідувача)  відділу  інституту  теоретичноЇ фізики
НШ] ХФТІ. У запропонованому циклі внесок Ю.В. Слюсаренка є незаперечним у наступних
складових:
1) піонерські теоретиtпіі досjіідження з бозе-ейнштейнівськоЇ конденсаціЇ частинок із ціj"

спіном у зовнішньому магнітному полі фазом із О.І. Ахієзером та С.В. Пелетминським);
2) нове формуjіювання методу вторинного квантування при наявності у системі зв'язаних

станів  частинок  і3  застосуванням  до  опису  взаємоді.і.  електромагнітних  хвиль  із  бозе-
конденсатом фазом із С.В. Пелетминським);

3)  теоретичне  обґрунтування  експериментально  спостереженого  явища  уповільнення  та
зупинки  світла у  розріджених  атомних  газах  лужних  металів  із  бозе-ейнштейнівським
конденсатом фазом із А.Г. Сотніковим та Н.П. Бойченко);

4) передбачення ефектів сильного уповільнення мікрохви]іь, залежності групово.і. швидкості
електромагнітних   сигналів   від   напруженості   магнітного   поля   і   температури   та
прискорення  релятивістських   частинок   в   атомних   газах   з   конденсатами   Фазом   із
А.Г. Сотніков");

5)   теоретичне   обірунтування   можjіивості   бозе-ейнштейнівсько.і.  конденсаціЇ   фотонів   у
середовищах широкого інтервалу температур:  від у]іьтрахолодних газів до деяких видів
плазми;    визначення   умов    співіснування    бозе-конденсатів    атомів    та    фотонів    в
ультрахолодних    газах    атомів    лужних    металів    Фазом    із    О.Ю.Крючковим    та
Н.П. Бойченко);

6) передбачення та опис фазових переходів з утворенням просторово-періодичних структур у
нормальних     фермі-рідинах     та     бозе-ейнштейнівському     конденсаті     Фазом     із
О.С. Пелетминським та С.В. Пе]іетминським);

7)  дослідження  бозе-ейнштейнівсько.і.  конденсаці.і.  двохатомних  гетероядерних  молекул  у
двохкомпонентному фермі-газі фазом із О.С. Пеле'гминським, С.В. Пеле"инським);

8)     написання    оригінальних    статей,     оглядів    та    розділу    монографі.і.     Фазом    із
О.С. Пе]іе"инським, С.В. Пеле"инським, А.Г. Сотніковим та іншими співавторами).

У ціjіому Ю.В. Слюсаренко є автором та співавтором 25 робіт, що увійшли до циклу.
fҐ-індекси автора становлять 9 (Sсорus, загальна кількість робіт -613 231  посиланнями) та
11 (Gооglе Sсhоlаг, загальна кі]іькість робіт -130 3 383

За роботи, що увійшjіи до циклу державними нагор

Ген. директор ННЦ ХФТІ,
академік НАН Укра.і.ни

Претендент

жувався.

М.Ф. Шульга



Комітет з державних премій Укра.mи
в галузі науки і техніки

о3680, м. Ки.і.в, вул. Антоновича 51

довідкА
протворчийвнесокПелетминськогоОлександраСергійовичадоциклуробіт
"Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах та поблизу

фазових переходів", що висувається на здобутгя державноЇ преміЇ УкраЇни в
галузі науки та техніки в 2020 році

О.С. Пелетминський у період виконання робіт циклу послідовно займав посади наукового
та   старшого   наукового   співробітника   інституту   теоретичноЇ   фізики   НЩ   ХФТІ.   У
запропонованомуциклівнесокО.С.Пелетминськогоєнезаперечнимунаступнихскладових:
1) опис   двох   нетрадиційних   фазових   переходів   у   фермі-рідині,   що   супроводжую.ться

просторово-періодишим   упорядкуванням   та   порушенням   обертально.і.   9иметріі   в
імпу]іьсному  просторі.  Передбачення  ефекту  набуття  спонтанно.і.  швидкості  системою
(аналог ефекту Ейнштейна - де Гааза) унаслідок останнього фазового переходу фазом із
С.В. Пеле"инським та Ю.В. Слюсаренком);

2) передбачення  можливості  існування  просторово-періодиtшого  стану  бозе-конденсату  із
доказомтого,щотакийстанможемоделюватинадп]іиннийіоантовийкристал(suрегSо1іd)
фазом із С.В. Пелетминським та Ю.В. Слюсаренком);

3) досjіідження  бозе-ейнштейнівського  конденсату  атомів  із  дові]іьним  цілим  спіном  у
зовнішньомумагнітномуполіФазомізС.В.ПелетминськимтаЮ.В.СTіюсаренком);

4) побудова  загального   лаіранжіану,  який  описує  макроскопічну  динаміку   системи   із
порушенимифазовоютатрансляційноюсиметріямифазомізС.В.Пелетминським);

5) отримання  релятивістськи-інваріантних  рівнянь,  що  описують  макроскопічну  динаміку
надплинно.і.  системи  з  кристалічною  структурою  і  можуть  бути  корисними  при  описі
певнихстанівастрофізичнихоб'єктів(кварковаматеріявядрахнейтроннихзірок);

6)  розвиток  теорі.і.  надплинності  із  одночастинковим  та  парним  бозе-конденсатами  та  .Ґі.
застосування  дjія  дослідження  термодинамічних  властивостей  розріджених  та  досить
густих систем фазом із С.В. Пелетминським та Ю.М. Полуектовим);

7)  вивчення  бозе-ейнштейнівськоЇ  конденсаці.і.  бозе-атомів  та  Їх  двохатомних  зв'язаних
станів (молекул) Фазом із С.В. Пелетминським та Ю.М. Полуектовим); дослідження бозе-
ейнштейнівсько.і.   конденсаці.і.   двохатомних   гетероядерних   фермі-фермі   молекул   у
двохкомпонентному фермі-газі Фазом із С.В. Пелетминським, Ю.В. Слюсаренком);

8)написанняоригіна]іьнихстатей,оглядівтарозділумонографіЇфазоміз
М.Ю. КОвалевським, С.В. Пеле"инським, Ю.М. ПОлуектовим, Ю.В. Слюсаренком).

У цілому О.С. Пеле"инський є  автором та співавтором  15  робіт,  що увійшли до циклу.
ЧастинацихробітбуласкладовоюйогокандидатськоЇдисертаціЇ,щозахищенау2002році.

2 3 56 посиланнями) та 5КlJІЬК1СТЬ

з 82 посил
Н-індекси автора станов]іять 4 (Sсорus, загальна
(Gооglе Sсhоlаг, загальна кіjіькість робіт - 27

За роботи, що увійшли до циклу державними наг

Ген. директор НЩ ХФТІ,
академік НАН УкраЇни

Претендент

7         М.Ф. Шульга

О.6.Пелетминський
t.ґ



Комітет з державних премій Укра.і.ни
в галузі науки і техніки

о3680, м. Ки.і.в, вул. Антоновича 51

довідІm
про  творчий  внесок  Сотнікова  Андрія  Геннадійовича  до  циклу  робіт
"Керування  властивостями  матеріалів  в   екстремальних  умовах  та
поблизу фазових переходів", що висувається на здобуття державноЇ преміЇ
УкраЇни в галузі науки та техніки в 2020 році

А.Г. Сотніков  у  період  виконання  робіт  цикjіу  послідовно  займав  посади  інженера-
дослідника,    аспіранта,   молодшого   наукового   співробітника,    і   старшого   наукового
співробітника ШІЦ ХФТІ.

У запропонованому циклі внесок А.Г. Сотнікова є незаперечним у наступних складовж:
1)  теоретиtше  обґрунтування  експериментально  спостереженого  явища  уповільнення

світла   у   розріджених   атомних   газах   лужних   металів   з   бозе-ейнштейнівським
конденсатом Фазом із Ю.В. Слюсаренко);

2)  передбачення   ефектів   сильного   уповільнення   мікрохвиль,   залежності   груповоЇ
швидкості електромагнітних сигналів від напруженості магнітного поля і температури
та прискорення реїіятивістських частинок в атомних газах з конденсатами Фазом із
Ю.В. Стіюсаренко);

3)  проведення    аналітичних   та   числових   розрахунків,   розробка   та   застосування
оригінальних  комп'ютерних  програм  для  проведення   моделювання  магнітного
упорядкування  у  сумішах  ультрахолодних  ферміонів  в  оптичних  іратках  та  бозе-
ейнштейнівсько.і. конденсаці.і. екситонів в оксидах кобальту;

4)  теоретичний  аналіз  експериментальних  даних  у  співпраці  з  групами  К. Зенкштока
а`амбург,   Німеччина),   С. Кура   (Глазго,   Великобританія),   Т. Есслінгера   (Цюріх,
Швейцарія), Ф. де Грота (Утрехт, Нідерланди) та ін.

5)  розробка  пропозицій  нових  експериментів  та  проведення  відповідних  попередніх
розрахунків    до    них,    зокрема,    в    експериментах    з    дослідження    магнітногq
упорядкування у сумішах ультрахолодних атомів в оптичних ґратках при наявності
високих спінових симетрій компонентів системи;

6)  написання    оригінальних    статей,    оглядів    та    розділу    моноірафіЇ    Фазом    із
Ю.В. Сjіюсаренко, В. Гофстеттером, Я. Кунешем та іншими співавторами).

У цілому А.Г. Сотніков є автором та співавтором 25 робіт, що увійшли до циклу. Частина
цихробітбуласкладовоюйогокандидатськоЇдисертаціЇ,щозахищенау2010році.
fҐ-індекси автора становтіять 9 (Sсорus, загальна кількість робіт -313171 посиланнями) та
10 (Gооglе sсhоlаг, загальна кількість робіт -32 3 239 посиланнями).

За роботи, що увійшли до

Ген. директор ННЦ ХФТІ,
академік НАН УкраЇни

Претендент

циклу, державними наго
гt_tч?..?__„1

ороджувався.

і      `М.Ф.Шульга

Г. Сотніков



довідкА

про творчий внесок Рудя Олександра дмитровича до циклу робіт "Керування
властивостями   матеріалів   в   екстремальних   умовах   та   поблизу   фазових
переходів", що  висувається  на  здобуття  державно.і.  премі`і'  УкраЇни  в  галузі
науки і техніки 2020 року.

Олександр  дмитрович  Рудь  у  період  виконання  циклу  робіт,  що  висуваються  на
здобуття  державноЇ  преміЇ  УкраЇни  в  галузі  науки  і  техніки  2020  року,  займав  посади
старшого  науково  співробітника,  завідувача  лабораторіЇ  та  завідувача  відді]іу  інституту
металофізики ім.  Г.В. Курдюмова НАН УкраЇни. У 2014 році захистив дисертацію «Будова
невпорядкованих вугтіецевих матеріалів, отриманих в умовах високоенергетичних впливів»
на здобупя наукового ступеня доктора фізию-математичних наук (затверджена дАК МОН
Укра.і.ни в 2015 р.), в 2017 році отримав наукове звання професора.

У   поданому   цикТіі   робіт   О.д. Рудь   вніс   вагомий   вклад   в   експериментальні
дослідження   структури   і   властивостей   вуглецевих   та  композитних   водневосорбційних
наноматеріалів,    отр"аних    в    умовах    вптіивів    високих    потоків    енергі.і.    під    час
механоактиваційно.і.  обробки   і   фазових   перетворень   гідрування-дегідрування.   Методом
високоенергетичноЇ  механоактиваційноЇ  обробки  графіту  в  планетарному  млині  (введена
енергія в зразок - 87 кдж/г) експериментально отримано вуглецевий наноматеріал (ВНМ),
який    можна    о"са:ти    5[к    локальні    гетероалотропні    структури    вуглецю,    і    яLкі
характеризуються одночасною присутністю в структурі матеріалу декількох типів ближнього
атомного  порядку  без  явноЇ  межфазно.і.  межі.  В  умовах  високоенергетичноЇ  ді.і.  під  час

::::гНі=:ИзВн:::::.`.±бГ:3бКТ=:;ЇЕНаі;:МчПаесР::::::дТіЇСт=і3.#;;Ц±:К±НиТз:оТZиТтіьЛ'д=Ос::::оТгЬ6
локального  спотворення  кристалічноЇ  структури  вихідних  матеріалів  аж  до  виникнення
аморфного стану, фазових перетворень в цих місцях і враховуючи надшвидкий час взаємодіЇ,
що   є   аналогом   надшвидкого   загартування,   мож]іивість   отримання   і   фіксаціЇ   нових
метастабільних  станів  і  сполук,  які  не  можна  отримати  традиційними  металургійними
методами і які є цікавими з точки зору .і.х електронноЇ будови.

Міжпііощинні   відстані   в   різних   ділянках   ВНМ,    отриманого   після    10   год
механоактиваційноЇ  обробки  графіту,  відповідають  як  розвпорядкованому  щафіту,  так  і
алмазу.   Знайдено   нові   алотропні   структури   вуглецю,   які   можна   охарактерузувати   як
двослойний,  або  бі-графіт.  Відстань  в  середині  бі-слоів  графенових  площин  складає  ~0.9-
1.2 А, що сутгєво менше властивих алмазу, графіту та карбіну, в той же час відстань між бі-
слоями відповідає графіту.

За  допомогою  рентгенівських  дифракційних  методів  та  електронноЇ  мікроскопі.і.
високоЇ роздільно'і. здатності, моделювання атомно.і. будови оберненим методом Монте Карло
та статистичного аналізу ближнього атомного порядку поліедральним методом Вороного-
делоне досліджено структурний стан сильно розвпорядкованих ВНМ.` Побудовані поліедри
Вороного   (ПВ)   характеризуються   широким   розподілом   топоjюгічних   та   метричних
характеристик, що свідчить про неоднородність .і.х атомно.і. будови, причому координаційні
поліедри характеризуються неправильною геометричною формою з суттєвою перевагою   5-
ти кутових іраней, притаманних аморфним і невпорядкованим матеріалам.
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переходу   вуглецю   від   кристалічного   до   аморфного   фо3впорядкованого)   стану   при
механоактиівційній обробці графіту, яка може бути к]іючовою характеристикою, що описує
трансформацію   атомноЇ   будови   матеріалу   в   аморфний   стан.   При   цьому   потіоження
максимумів   розподілу      Р(Кsрh)   можна   розгjіядати   в   якості   иорсZ^4еиру   иоиоло2Z.tf #о2о
бл2юю7ґьоєо сїmол4#о2о иоряаку аморфних матеріалів, який дозволяє кількісно характеризувати
невпорядковані   матеріали.   Наразі   в   літературі   не   має   загальноприйнятого   означення
п араметра топо]югічного порядку.
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О.  д.  Рудєм  також  розроблені  фізико-технологічні  основи  промислового  синтезу

оніоноподібного вугтіецю високовольтними електрозрядними методами, який має широкий
спектр застосування в промисловості та медицині, та досліджено його структурний стан за
допомогою   рентгенівських   дифракційних   методів   та   електронноЇ   мікроскопіЇ   високоЇ
ро3дільноЇ  здатності,  моделювання  атомноЇ  будови  оберненим  методом  Монте  Карло  та
статистичного  аналізу  ближнього  атомного  порядку  поліедральним  методом  Вороного-
делоне.   Ним  створено  нові  водневосорбційні  матеріали  на  основі  механоактивованих
нанокомпозитів  Mg  з  добавками  різних  алотропних  форм  вуглецю  або  МАХ-фаз  для
зберігання  водню  в  тВердому  стані  для  потреб  екологічно-чисто.і.  воднево.і.  енергетики,  які
задовольняють умовам Їх промислового використання за критеріями міністерства енергетики
США -не менше  5  ваг.% сорбованого водню, температура сорбці.і` до  150 ОС, здатність до
багатократного реверсного циклування сорбці.і.-десорбці.і-і.. Експериментально показано, що  в
композиті Mg - 7 ваг.% ТізА1С2 температура десорбціЇ водню зразком у вихідному стані після
механоактиваційноЇ обробки та 3-х циклів сорбціЇ-десорбції знижується до ~ 2 і 8 ОС. Після 6-
ти   циклів   фазових   перетворень   типу   гідрування-дегідрування   ємність   водню,   який
виділяється композитом в процесі десорбціЇ, зростає до 6,3  ваг. %. При цьому температура
початку  процесу  сорбці.і.  водню  становить  ~  100  ОС,  а  температура  повного  насичення
~ 200 ОС. для чистого гідриду магнію, синтезованого в процесі механоактиваційно.і. обробки,
виділення водню розпочинається при температурі ~250  ОС  та завершується за температури
~360 ОС, кількість виділеного водню після 3-го циклу сорбці.і.-десорбціЇ досягає всього 5,4 %.
Температура   початку   розкладання   гідриду   магнію   становить   ~283 ОС.   Таким   чином,
розроблені нанокомпозити магнію є перспективними для практичного застосування.

О.д. Рудь був науковим керівником ряду держбюджетних і госпдоговірних тем, а також
керівником  від  інституту  металофізики  низки  міжнародних  проектів,  зокрема,  ІНТАС
(ІNТАS  Rеsеагсh Ргоjесt Nо.  06-1000013-8949  "Sупthеsіs  of nanosiZed  mаtегіаls  with  sресіfіеd
ргорегtіеS  Ьу  роWегful  pulsed  hеаtіпg")  та  НТЦУ  (№   1976  «Стабілізація  експлуатаційних
властивостей  ]іиварних  А1-Мg  сплавів  за  допомогою  керування  -і-х  структурного  стану
мікролегуванням»  та №  4951  «Високоенергетичний  електророзрядний  синтез  і  властивості
багато функціональних вуглецевих наноматеріалів »).

О. д.  Рудь  є  автором  та  співавтором  49  статей  у  базі  даних  Sсорus,  що  мають  199
цитувань, й-індекс становить 7. Згідно з базою даних Google Shсоlаг, доробок становить:   128
статей,  401  посилання,  й-індекс  -11  (Z.jО-індекс -14).  до  циклу  увійшли  12  робіт.  За  цю
роботу державними нагородами не нагороджувався.

О.д. Рудь не є лауреатом державноЇ преміЇ УкраЇни.

директор

Завідувач
властивост

ф,вігж№вА
х рmчи

В. А. Татаренко

о. д. рудь


