
Довідка про творчий внесок 

Бовгири Ростислава Вікторовича 

у цикл наукових праць “ Низьковимірні напівпровідникові металооксиди для 

газової сенсорики ”, який висунуто на здобуття премії Президента України для 

молодих вчених 

 

Бовгира Ростислав Вікторович під час виконання роботи працював  на 

посадах інженера І категорії, провідного математика, молодшого наукового 

співробітника та наукового співробітника відділу фізико-математичного 

моделювання низьковимірних систем Інституту прикладних проблем механіки і 

математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. Протягом виконання циклу 

наукових праць Бовгира Р.В. був виконавцем трьох держбюджетних науково-

дослідних тем НАН України: № 0111U008860 (2012-2014 рр.), № 0115U003057 

(2015-2017 рр.), № 0117U007435 (2018-2020 рр.); двох науково технічних 

проектів: № 0115U002937 (2015 р.), № 0118U001932 (2018 р.); комплексної 

цільової програми НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для 

наукових і науково-прикладних застосувань» (2017, 2018 рр.), та гранту НФДУ 

№2020.01/0331 (№ держреєстрації 0120U104248, 2020-2021 рр.). У червні 

2019р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні.  

Із 55 публікації циклу праць Бовгира Р.В. є співавтором 35 наукових 

праць, серед яких 15 статей, з них 14 у виданнях, що індексуються у Scopus 

та/або Web of Science, 1 Патент України на корисну модель, 20 матеріалів та тез 

доповідей на наукових конференціях. Згідно бази даних Scopus індекс цитувань 

цих публікацій складає 85, h-індекс = 6; Web of Science – 76, h-індекс = 5; 

Google Scholar – 125, h-індекс = 7. 

Творчий внесок Бовгири Р.В. у наукову роботу, яку висунуто на здобуття 

премії Президента України для молодих вчених, полягає у наступному. 

Встановлені особливості формування структури нанокластерів (ZnO)n n = 

12, 34, 60. Проведено аналіз моделей, що пояснює особливу стабільність цих 

кластерів та виявлено, що найбільш енергетично вигідними для (ZnO)34 є 



фулереноподібні структури, а для (ZnO)60 – структура типу гратки содаліту, 

складеної із семи кластерів (ZnO)12. 

Методом теорії функціонала електронної густини встановлені 

закономірності процесів адсорбції молекул різних газів (NH3, CO, O2, NO2) на 

поверхні нанокластерів (ZnO)n (n = 34, 60) з різними точковими дефектами 

структури та легованих атомами 3d металів (Co, Cu, Al). Встановлено вплив 

адсорбції на електронні властивості даних наносистем, а також, підтверджено 

вплив легування на газочутливість наносистем. 

Досліджено структурні та електронні властивості модельних 

одностінкових нанотрубок ZnO хіральності (4, 4) та (8, 0) ідеальної структури. 

Встановлено, що на відміну від аналогічних вуглецевих нанотрубок усі 

досліджені нанотрубки оксиду цинку проявляють напівпровідникові 

властивості. Вивчені сенсорні властивості нанотрубок ZnO, при їхній взаємодії 

з молекулами різних газів. 

Встановлено закономірності люмінесцентного свічення нанопорошків на 

основі металооксидів при адсорбції газів. Досліджено вплив лазерної обробки 

та поверхневого легування благородними металами на адсорбційну здатність 

нанопорошового ZnO та встановлено, що при цьому має місце ріст сенсорної 

чутливості до газів.  

Отримані у циклі робіт результати дають змогу аналізувати електронну 

структуру наноструктур на основі оксиду цинку, як ідеальної структури так і 

нанокластерів з власнодефектною структурою та легованих атомами 3d металів, 

що цінно для досліджень люмінесценції та газової сенсорики. 

 

Претендент на здобуття премії: 

Науковий співробітник 
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Довідка про творчий внесок 

Савки Степана Степановича 

у цикл наукових праць “ Низьковимірні напівпровідникові металооксиди для 

газової сенсорики ”, який висунуто на здобуття премії Президента України для 

молодих вчених 

Савка Степан Степанович під час виконання роботи був аспірантом 

Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача 

НАН України (2015-2017 рр.), працював на посадах провідного математика, 

молодшого наукового співробітника відділу фізико-математичного 

моделювання низьковимірних систем Інституту прикладних проблем механіки і 

математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. Протягом виконання циклу 

наукових праць Савка С.С.. був виконавцем двох держбюджетних науково-

дослідних тем НАН України: № 0115U003057 (2015-2017 рр.), № 0117U007435 

(2018-2020 рр.); двох науково технічних проектів: № 0115U002937 (2015 р.), № 

0118U001932 (2018 р.); комплексної цільової програми НАН України «Грід-

інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних 

застосувань» (2017, 2018 рр.), та гранту НФДУ №2020.01/0331 (№ 

держреєстрації 0120U104248, 2020-2021 рр.). У грудні 2019р. захистив 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні.  

Із 55 публікації циклу праць Савка С.С. є співавтором 26 наукових праць, 

серед яких 10 статей, з них 10 у виданнях, що індексуються у Scopus та/або Web 

of Science, 1 Патент України на корисну модель, 16 тез доповідей на наукових 

конференціях. Згідно бази даних Scopus індекс цитувань цих публікацій 

складає 67, h-індекс = 5; Web of Science – 57, h-індекс = 5; Google Scholar – 75, 

h-індекс = 6. 

Творчий внесок Савки С.С. у наукову роботу, яку висунуто на здобуття 

премії Президента України для молодих вчених, полягає у наступному: 

Методом молекулярної динаміки проведено математичне моделювання 

процесів конденсації і утворення нанокластерів ZnO в хімічно-активному 

середовищі з лазерної плазми та встановлені залежності розмірів, форми, 



структури і кількості отриманих наночастинок від швидкості охолодження 

системи та її початкової конфігурації. 

Встановлені закономірності залежності товщини та щільності оксидного 

шару сформованих наноструктур типу «ядро-оболонка» Zn-ZnO від початкових 

температур системи, концентрації газу та розмірів нанокластерів Zn. 

Проаналізовано та встановлено характер формування внутрішніх механічних 

напружень в системі «ядро-оболонка» Zn-ZnO. 

Проведено моделювання методом молекулярної динаміки процесів 

адсорбції молекул O2 на нанокластерах ZnO при різних технологічних умовах. 

Встановлено, що весь процес адсорбції характеризується швидким ростом 

кількості адсорбованих молекул та зростанням флуктуацій в зміні 

адсорбованих молекул на поверхні з часом. 

Проведено моделювання методом молекулярної динаміки процесів 

адсорбції молекул O2 в приповерхневих шарах ZnO з дефектами. Встановлено 

загальну тенденцію зміни кількості адсорбованих молекул О2 на поверхнях 

нанокластерів з часом.  

Створено алгоритм та програмне забезпечення для аналізу складу газового 

середовища. 

Отримані у циклі робіт результати дають змогу аналізувати процеси 

формування наночастинок оксиду цинку сформованих з лазерної ерозійної плазми 

та аналізувати закономірності утворення структур типу «ядро-облонка», що є 

цінним для їхнього подальшого дослідження та використання у цілях газової 

сенсорики. 
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Довідка про творчий внесок 

Венгрина Юрія Івановича 

у цикл наукових праць “ Низьковимірні напівпровідникові металооксиди для 

газової сенсорики ”, який висунуто на здобуття премії Президента України для 

молодих вчених 

Венгрин Юрій Іванович під час виконання роботи був аспірантом 

Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача 

НАН України (2017-2019 рр.), працював на посадах провідного математика, 

молодшого наукового співробітника відділу фізико-математичного 

моделювання низьковимірних систем Інституту прикладних проблем механіки і 

математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. Протягом виконання циклу 

наукових праць Савка С.С.. був виконавцем двох держбюджетних науково-

дослідних тем НАН України: № 0115U003057 (2015-2017 рр.), № 0117U007435 

(2018-2020 рр.); двох науково технічних проектів: № 0115U002937 (2015 р.), № 

0118U001932 (2018 р.); комплексної цільової програми НАН України «Грід-

інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних 

застосувань» (2017, 2018 рр.), та гранту НФДУ №2020.01/0331 (№ 

держреєстрації 0120U104248, 2020-2021 рр.). У квітні 2021р. захистив 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні.  

Із 55 публікації циклу праць Венгрин Ю.І. є співавтором 21 наукової 

праці, серед яких 9 статей, з них 9 у виданнях, що індексуються у Scopus та/або 

Web of Science, 12 тез доповідей на наукових конференціях. Згідно бази даних 

Scopus індекс цитувань цих публікацій складає 28, h-індекс = 3; Web of Science 

– 23, h-індекс = 3; Google Scholar – 30, h-індекс = 3. 

Творчий внесок Венгрина Ю.І. у наукову роботу, яку висунуто на 

здобуття премії Президента України для молодих вчених, полягає у 

наступному. 

Виявлені закономірності фотолюмінесцентних властивостей 

нанопорошкових металооксидів на основі ZnO, ТіО2, лазерно-модифікованих та 



поверхнево-легованих домішками Pt, Sі, Ge, Ni, Са, Sn та встановлено їх 

високу чутливість до різних газових середовищах. 

Встановлено вплив різних газових середовищ на люмінесцентні 

властивості складних нанопорошків ZnO/ТіО2, ZnO/SnO2, Zn2SіO4:Mn і 

Zn2SіO4:Ті, ZnGa2O4, ZnGdO3:Eu, де при зміні газового середовища 

спостерігається деформація спектрів свічення зі зміною ïx інтенсивностей. 

Досліджено особливості фотолюмінесценції як вихідних, так і відпалених 

лазером нанопорошків ZnO, ZnO:Ca, ZnO:Mg та TiO2 при адсорбції газів. 

Встановлено, що лазерний відпал призводить до помітного перерозподілу 

інтенсивностей смуг люмінесценції у видимій області спектру. Встановлено, 

що сформовані наноструктури Zn-ZnO типу «ядро-оболонка» володіють 

підвищеною газочутливістю. 

Встановлено характер та закономірності люмінесцентного світіння 

нанопорошкових матеріалів ZnO та TiO2 при різних рівнях збудження. Виявлені 

оптимальні довжини хвиль для збудження видимої люмінесценції, які лежать у 

широкому спектральному діапазоні 250-390 нм і вказують на однакову природу 

центрів люмінесценції. Виявлена висока газочутливість одержаних структур та 

їх придатність для побудови комірок газосенсорної системи. 

Отримані у циклі робіт результати дають змогу вибрати найбільш оптимальні 

та фазочутливі метало оксидні матеріали придатні для використання у цілях газової 

сенсорики. 
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відділу фізико-математичного моделювання  
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