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Актуальнiсть дисертацiйноi роботи та ii зв'язок з науковими напрямками,
планами, темами. Щисертацiйна робота присвячена структурним дослiдженням
методами ядерно-фiзичного експерименту молекулярних комплексiв, що виникаютъ у
результатi взаемодiТ мiцел анiонних ПАР у водних розчинах полiмеру полiетиленглiколю.
TaKi дослiдження е актуальними та сучасними в областi фiзики м'якоТречовинита фiзики
рiдин, а також мають зв'язок з дослiдженням бiомедичних систем магнiтнrтх рiдин. Щобре
вiдомо, що структура мiцелярних систем у значнiй Mipi залежить вiд концентращii ПАР,
концентрацiТ солей та домiшок, термодинамiчних параметрiв системи, проте
визначальним фактором структури мiцел с будова iндивiдуальноТ молекули ПАР та
показник критичного параметру уIаковки молекул у мiцелi. Здатнiсть мiцел aHioHHoi
ПАР }творювати молекулярнi комплекси з полiмерами обlп,rовлюетьQя будовою мiцели,
електростатичним потенцiа,чом поверхнi мiцели, структ}рою та гн1,^rкiстю полiмерного
ланцюжкц властивостями розчинника. .Щослiдження струкryри мiцел у складi Тх

комплексiв з полiетиленглiколем безпосереднъо у розчинах можливi за допомогою
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методу малокутового розсiяння нейтронiв, Iцо дозволяс дослiджувати структуру окремих
комплексiв, мiцел, полiмерних ланцюгiв у об'смi розчину.

Змiст дисертацiйноТ роботи узгоджений з планами роботи за держбюджетними
темами <Конденсований стан (рiдиннi системи, наноструктури, полiмери, медико-
бiологiчнi об'екти) - фу"даментчLпьнi дослiдження молекулярного рiвня органiзацiТ

речовини) (J\9 Л 0114U003475) та <Комплекснi дослiдження зв'язку мiж
параметрами мiжчастинковоТ взаемодiТ та макроскопiчними властивостями класичних
i квантових систем> (JYs ДР 0120U102051)

Сryпiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i рекомендацiй,
сформульованих у дисертацii. Результати дисертацiйноТ роботи та висновки базl.rоться
на експериментаJIьних даних цiлого комплексу експериментаJIьних методiв дослiджень,
таких як малокутове розсiяння нейтронiв, нейтронноТ рефлектометрii, вимiрiв
поверхневого натяry, флуоресцентноТ спектроскопiТ та динамiчного розсiяння свiтла.
OKpiM того, у роботi вдапо застосованi теоретичнi моделi опису iнтенсивностi
м€tJIокугового розсiяння на мiцелярнIтх системах комплексiв ПАР з полiмерами та опису
коефiцiентiв вiдбиття нейтронiв вiд шаруъатих систем полiмернI4х щiток.

Повнота викладу результатiв дисертацii в отryблiкованих працях.
OcHoBHi результати дисертацiТ опублiкованi у восьми статтях у провiдних наукових

жypнaJlax що iндексуються у базi Soopus: Joumal of Moleqular Liquids [Q1], Chemical
Physics Letters [Q1], Colloids and Surfaces А [Q2], Applied Nanoscience [Q2], Joumal of
Surfaoe Investigation [Q3], Ukrainian Jоumаl of Physics [Q3], Nuclear Physics and Atomic
Energy tQ3]. Матерiали дисертацiТ проходили апробацiю на мiжнародних на/кових
конференцiях, про що свiдчать опублiкованi тези усних та стендових доповiдей.

Структура дисертацii
Щисертацiйна робота скJIадасться зi BcTl,Try, чотирьох роздiлiв, що висвiтлюють

оггублiкованi результати, висновкiв, Робота написана на 1З2 cTopiHKax, включас 45

рисункiв, 7 таблиць, список використаних джерел який нараховуе 102 посилання.
Анотацiя написана украiЪською та англiйською мовами та в повнiй Mipi вiдображае

ocHoBHi результати дисертацii. Анотацiя не мiстить пунктiв якi не були б розкритi у TeKcTi
дисертацiТ. Використанi у дисертацiТ iдеi та результати iнших aBTopiB мають вiдповiдне
посилання на лiтературу.

Анотацiя та дисертацiя вiдповiдаютъ вимогам <Тиlчгчасового lrорядку приаудження
сцпеня доктора фiлософii>), затвердженого постановою Кабiнеry VIiHicTpiB УкраТни Nч
|67 вiд06 березня2Ot9 року зi змiнами та доповненнями Ns 60В вiд 09 червня 2021 року.



Оцiнка змiсту дисертацii
Всmуп присвячено висвiтленню aкryaJlbнocTi обраноТ теми дисертацiТ, також у всцтri

сформулъовано мету та завдання дисертацiйного дослiдження, показаний зв'язок з
на}ковими темами та планами, перелiченi експериментаJIънi методи та теоретичнi
пiдходи що були застосованi для досягнення мети, представлено на}кову новизIIу та
практичне застосування результатiв роботи, показано особистий внесок здобрача та
поданий перелiк огryблiкованих статей за результатами дисертацiйного дослiдження та
перелiк тез доповiдей на мiжнародних науковr,ж конференцiях.

Перu,tuй розdiл присвячено огJuIду лiтератури за темою дослiджень, в якому
процитовано класичнi пiлручники, монографiТ, HayKoBi публiкацii. У розлiлi додатково
висвiтлюеться актуалънiстъ дослiджень явища взасмодiТ водорозчинних полiмерiв iз
мiцелами ПАР на прикладах с)п{асних пiдходiв до синтезу магнiтних рiдиш та iнших
колоiднlо< систем.

!руеuй розdiл скJIадаеться з опису експерименталъних методiв дослiджень фiзико-
хiмiчних властивостей розчинiв ПАР з полiмераI\ли, таких як вимiрювання поверхневого
натяry (тензеометрiя), кондуктометрiя, флуоресцентна спектроскопiя тощо. Також у
роздiлi викладенi основи нейтронноТ оптики ядерно-фiзичного експерименту та описанi
методи малокутового розсiяння нейтронiв та нейтронноТ рефлектометрiТ, якi мають
поширене застосування дгtя структурню( дослiдженъ рiдинних систем колоiдних
розчинiв та тонких шаруватих систем.

У mреmьол,tу розdiлi поданi результати маJrокутового розсiяння нейтронiв на системах
мiцелярнr,ос розчинiв aHioHHoT ПАР олеату натрiю та додецил-бензолсульфоновоТ
кислоти, базуючись на яких, зроблено висновок про перебудову мiцелярноТ системи за
концентрацiй, що вiдповiдаютъ другiй критичнiй концентрацiТ мiцелоlтворення.
отриманi з апроксимацiТ iнтенсивностi розсiяння параметри структури мiцел поданi у
таблицях та графiках концентрацiйню< заJIежностей. Зроблено висновок про форrчгуваннrl
комплексiв aHioHHoT ПАР олеату натрiю та додецил-бензолсулъфоновоТ кислоти з
полiетиленглiколем, базуючись на аналiзi експеримент€Lльних даню( вимiру
поверхневого натяry.

Чеmверmuйрозdiл присвячено дослiдженню структ}ри безпосередньо молекулrIрних
комплексiв aHioHHlTx ПАР з полiетиленглiколем методом малокутового розсiяння
нейтронiв. Щля апроксимацiТ даних пiдбираються теоретичнi моделi з рiзними форм-
факторами розсiяння, LLIo описуlоть структуру комttлексiв для систем з рiзними
молекуJ]ярниNrи масами rrолiмеру вiд l до 100 кЩа. Форпгування комплексiв анiонних
IIАР з ltолiетилент,лiко"rrем також мас пiдтвердження базуючись на дослiдженнях
гiдродинамi.tного радiусу методом динамi.tного розсiяння свiтла.

окремо у роздiлi розг.цяjIаеться залача дослiдrкення методом нейтроннот

реф.lrект,омсr,рiТ форп,lувагlttя KoN,lI,IJlcKciB мtiце",l aHiorrHoT IIДР додецил-бензолсульфоновоТ
кисjIоти з систеN,{ами ltолiл,tерних шir,ок llоrтiети,пенг:tiко.lttо rта креьтнiсвих пiдкладинках.
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Описана методологiчна задача з нейтронноТ рефлектометрiТ для дослiдження шаруватих
систем наночастинок золота.

Заzальнi вuсновкu диаертацiйноТ роботи скJIадаються з шести сформульованих
автором пlлнктiв, що добре висвiтлюють ocHoBHi результати проведених дослiджень.

Щискусiйнi положення та зауваження щодо змiсry дисертацii.

У роботi використовуються теоретичнi моделi для агIроксимацii iнтенсивностi
маJIокутового розсiяння нейтронiв з посиланням на першоджерела, rrроте у
TeKcTi бракус опису цих моделей. Не зважаючи на громiздкий вид аналiтичних
виразiв iнтенсивностi розсiяння, добре було би у додатку детаJIьно розписати
використанi моделi та cTpyKrypнi параметри, якi до них входять.
У роздiлi 4, пункт 2 надано лiтературний приклад дiаграми напiврозведених
полiмерних розчинiв полiетиленоксиду з додецилсульфатом натрiю, чи
можливо порiвняти результати дослiджень структури комплексiв додецил-
бензолсульфоновоТ кислоти з полiетиленглiколем з описаною дiаграмою з

лiтератури?
Nt[етод малокутового розсiяння нейтронiв дозволяе застосувати метод варiацiТ
контрасту водних розчинiв, що широко заатосовусться для структурних
дослiджень багатокомпонентних неоднорiдних систем. Чи можливо
застоаувати цей метод для дослiдження комплексiв анiонних мiцел з
полiетиленглiколем?

4. У розлiлi 4, пункт 4 описано результати нейтронноТ рефлектометрiТ для сиатем
полiмерних щiток з полiетиленглiколю у мiцелярних розчинах додецил-
бензолсульфоновоТ кислоти, проте зроблений висновок про форvryвання мiцел
з молекулами полiмеру у складi полiмерноТ щiтки не доQтатньо обгрунтований
та спираеться головним чином лише на змiну параметру висоти полiмерноТ
щiтки у результатi взасмодiТ з молекулами ПАР.

Перелiченi зауваження та дискусiйнi питання не знижують загilllьноТ позитивноТ
оцiнки диаертацiТ. Вiдзначенi недолiки не стосуються aKTyaJIbHocTi роботи, науковоТ
новизни, достовiрностi та практичноТ цiнностi отриманих результатiв.

Загальний висновок та оцiнка дисертацiТ
Щисертацiйна робота Артикульного Олександра Петровича на TeIvry

<Комплексоутворення у рiдинних системах водних розчинiв анiонних поверхнево-
активних речовин з полiетиленглiколем) € самостiйним, послiдовним, завершеним
дослiдженням, що мае достатню ступiнь обгрунтованостi основних положень та
висновкiв.

1.

2.

aJ.
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На пiдставi вищевиюIаденого, вважаю, що дисертацiйна робота Артикульного
Олександра Петровича на тему <<Комплексоутворення у рiдинних системах водних

розчинiв анiонних поверхнево-активних речовин з полiетиленглiколем>> вiдповiдае
спецiальностi 104 - Фiзика та астрономiя та вимогам Порядку пiдготовки здобувачiв
вищоi освiти ступенrI доктора фiлософiТ та доктора наук у вищих навчiLльних закJIадах
(наукових установах) затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 23

березня 2016 рока Jф 21б (зi змiнами i доповненнями вiд 03 квiтня 2019 року J\b 283),
п.10 Тимчасового порядку присудження ступеня доктора фiлософiТ, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Ns 167 вiд 06 березня 2019 року (зi змiнами та

доповненIuIми вiд 09 червня 2021 року }Ь б08), а iT автор Артикульний Олександр
Петрович засJIуговус на присудженшI IIаукового ступеня доктора фiлософii за

спецiальнiстю 104 - Фiзика та астрономiя.
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атомних електростанцiй Нацiональноi академii наук УкраiЪи, Соловйова
Щмитра Володимировича на дисертацiю Артикульного Олексанлра Петровича
<<Комплексоутворення у рiдинних системах водних розчинiв анiонних
поверхнево-активнИх речовин з полiетиленглiколем>>, подану до захисту до
спецiалiзованоi вченоi ради 2б.001.250 у КиiЪському нацiональному
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Акryальнiсть обраноi теми дисертацii

Явище формування молекулярних комплексiв при взасмодii молекул

поверхнево-активних речовин та полiмерiв е класичним прикладом процесу

самоорганiзацiТ, а вiдповiднi рiдиннi системи розчинiв ПАР з полiмерами рiзноТ

природи активно дослiджуваJIося починаючи з другоТ половини 20-го столiття.

Поряд з тим, ocTaHHi десятилiття суттево зроата€ кiлькiсть наукових робiт

присвячених структурним дослiдженням молекулярних комплексiв ПАР з

полiмерами, у тому числi за дотrомогою методiв структурного аналiзу з

використанням ядерно-фiзичного експерименту. Сучасний стан розвитку ядерно-

фiзичних методiв дослiджень, передусiм малокутового розсiяння нейтронiв та

нейтронноТ рефлектометрii, дозволяс проводити унiкальнi експерименти зi

нАцlонАльний унlвЕрситЕт



структурних дослiджень рiдинних систем мiцелярних розчинiв та полiмерiв. Такий

пiдхiд мае низку переваг перед методами, що базуються на розсiяння свiтла,

рентгенiвського чи синхротронного випромiнювання, адже нейтронне

випромiнювання мас високу проникну здатнiсть та чутливiсть до iзотопного складу

матерiалу. Ще дозволяс вивчати структуру складних багатокомпонентних систем

молекулярних комплексiв безпосередньо у об'смi розчинiв.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Щисертацiйну роботу виконано у рамках комплексноТ науковоТ програми кафедри

молекулярноi фiзики фiзичного факультеry КиiЪського нацiонального унiверситеry

iMeHi Тараса Шевченка <Конденсований стан - фiзичнi основи HoBiTHix технологiй>.

Змiст роботи бlъ узгоджений з планами роботи за держбюджетними темами

кКонденсований стан фiдиннi системи, наноструктури, полiмери, медико-бiологiчнi

об'екти) - фундаментальнi дослiдження молекулярного рiвня органiзацiI речовини>

(Jrгo Д' 0114U003475), та <Комплекснi дослiдження зв'язку мiж параметрами

мiжчастинковоТ взасплодiТ та макроскопiчними властивостями класичнргх i квантових

системD (JVg Л 0120U102051)

Сryпiнь обгрунтованостi наукових положень, висновкiв i рекомендацiй,

сформульованих у лисертацii

OcHoBHi HayKoBi положення та висновки сформулъованi у TeKcTi дисертацiТ

безгtосередньо спираються на результати проведених автором експериментiв з

малокутового розсiяння нейтронiв, нейтронноi рефлектометрii та низки фiзико-

хiмiчних експериментiв що детально та вичерпно описанi у вiдповiдних роздiлах

дисертацiТ. Також, слiд зазначити, що сформульованi у дисертацiТ висновки у

достатнiй Mipi узгоджуютъся з достовiрними сучасними даними опублiкованими у

фахових наукових виданнях.

OrtiHKa змiсту дисерташii

/{исертачiя яв;lяе собою обrруrrтова}Iе, itогiчно гrобудоване, завершене наукове

дослiд;кення. Робота викладе}Iа i]a l32 cTopirrкax друкованого тексту та складаеться



зi вступу, чотиръох роздiлiв, списку використаних джерел (102 найменування)

висновкiв та одного додатку. Щисертацiйна робота написана украiЪською мовою у

науково},.гу стилi з дотриманням загаJIьноприйнятий у науковiй лiтературi

визначеtiь. TeKcr, чiтко струк,гурований, гтодiлений на роздiли rr{o мають до певноТ

мiри пiдгрун,гя окремих наукових дослiджеFIь, та водночас вдало поеднанi не

порушуючи цi.ттiсн ocTi тексту.

У вст)rпi пояснIосться мотивацiя вибору теми роботи та iT актуалънiсть,

сфоршIу:тъоRаIIо мету та завi{ання дослiлження, а також перелiк експериментальних

ме,гоiliв застосоl]аних JIJIя досягнення iIоставлених цiлей.

У гlершому роздiлi прелставлено огляд лiтератури за темою дисертачiТ у яко\trу

окреслено сучасний стан дослiджень з обраноТ теми, а також надано ввiднi

визначення понять якi надапi використовуються у TeKcTi. Продемонстровано

актуапьнiс,rь стр),к]},рних дос.пiдrкень коп,тплексiв анiонних I]AP у розчинах з

нейтральними полiмерами, на прикладi складних багатокомпонентних рiдинних

систем, таких як бiосумiснi магнiтттi рiдиннi системи та рiзноманiтнi системи

колоТдних розчинiв. Показано, що у таких системах вiдбуваються процеси

утвореFIня комIIJIе Kci rз ПА Р-п олiш,tер.

У другому роздiлi значну увагу надаFIо опису експериментальних ядерно-

фiзичних та фiзико-хiмi.lних методiв дослiдження розчинiв ПАР з полiмерами:

малокутове розсiяння нейтронiв, нейтронна рефлектометрiя, вимlрювання

поверхI{евого натягу, провiдност,i, флуорисrlентна спектроскопiя та динамiчне

розсiяння свi,г,,tа. Надано опис вiдповiдних ексгIеримеLIтальних установок. Також у

РОЗ;tiЛi РоЗГJIядаються теоретичллi пiдходи та методи iнтерпретацiт отриманих

результатiв у випадку рiдинних систем мiцелярних розчинiв ПАР та полiмерiв.

У_rрgъа}ý!9эдlд1 поданi експериментальнi результаIи дослiдження мiцеJuIрних

розчинitз анiонтlих ПАР у розчинах oJleaTy на,грitо та додецил-бензоrrсулъфоновоТ

кисjтоти методом малокуl,ового розсiяння нейтроrriв. Структурний ана-пiз проведено

шлжоNI апроксимаuiТ кривих маJIокутового розсiяння нейтронiв методом найменших



KBaJ]paTiB з використан}]ям теоретичних моделей. На ocHoBi аналiзу отриманих

структурних параметрiв дослiджуваних систем, було висунуте припущення про

rтеребулову мiшелярних систем за певноТ концеI]трацiТ ПАР, вiдомого у лiтераryрi як

ДРУ]'а КРИТИLIна конLIеIJтраrtiя мir(елоу1ворення. Також у роздiлi добре представленi

резуJrь,гати дос;tiлжень с,грJ-,lilvри полiмер1 _\, водних розчинах полiетиленглiколю

рiзноi молекулярноi маси та у широкоIчtу дiапазонi концентрацiй. Було виявлено ефект

взасьтодiТ викJтюtIеноГо об'спrtу у таких системах, та оцiнено концентрацiю, за якоТ

розведений llолiмерний розчигt переходить у напiврозведений (концентрацiя

I repeкp иl,тя t-lол iмерних к;lубкiв).

Окремо наводяться iзо,герми поверхневого натягу лослiджуваних систем, iз

яких визначено параметри критичноТ точки мiuелоутворення та критичноТ точки

агрегацii у виIта.IIку ьтiце:lярFrих розчинiв aHioHHoT ПАР та розчинiв з додаванням

пс1,.riетиrlенt,лiко;tю. У т,акий сrrосiб бу:rо виявлено ефект взаемодiТ молекул

анiот+них ПАР з полiеr,иленглiколем, rцо додатково пiдтверджено методом

флуоресчентноj' спектроскопiТ.

У четвеtэтоп4у розд}ri описанi результати дослiджень впливу полiетиленглiколю

на структуру мiuелярllоТ системи розчинiв олеату натрiю та додецил-

бензо.llсульфотrовоТ кис"rIоти. З аirшiзу кривLlх маJтокутового розсiяння нейтронiв д,тlя

досrriджуваних систем зроблено висновок tlро якiснi змiни структури мiцел при

додаваннi полiетиленгrтiколю, зокрема припускастъся формування мiцел з меншим

числом агрегацiТ, якi IIри цьоN/tу зберiгаiоть сферичну морфологiю у широкоNtrу

дiапазонi коIIцентрашiй ( l + 15 об. %). За результа,гами даних малокутового розсiяння

неЙтронiв також дослiджено струкryру безпосередньо комплексiв ГIАР-полiмер uри

рiзних молекулярних масах полiети;tенглiколtо (1 + l00 кЩа).

OKpiM цього, rIетвертий роздiл мiстит,ь експериментальнi данi нейтронноТ

реф"чек,гометрiТ та резуль,Iаl,и структурFIого ана;riзу шару полiмерноТ rцiтки

полiе,гиленглiко.llю у роз.tилтi aHioHHoT ПАР долеt{ил-бензолсульфоновоТ кислоти.



Висновки, зробленi на пiдставi одержаних результатiв дослiдженъ,

вiдповiдають змiсту дисертацiТ та поставленiй MeTi, висвiтлюють ocHoBHi HayKoBi

здобутки та новизну результатiв, представленi у шести пунктах.

,Щотримання науковоi доброчесностi, вiдповiднiсть анотацii основним

положенням дисертацii

У TeKcTi дисертацiТ не виявлено ознак порушення вимог академiчноТ

доброчесностi, yci використанi iдеТ та матерiали мають вiдповiднi посилання. Змiст

анотацiТ вiдповiдае основним положенням дисертацiТ, та не мiстить iнформацiТ, яка

була б вiдсутня у дисертацiТ. Анотацiю та текст дисертацiТ оформлено вiдповiдно

до вимог <<Тимчасового порядку присудження ступеня доктора фiлософiТ>,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни Ns 167 вiд 06 березня 201'9

року зi змiнами та доповненнями Jф 608 вiд 09 червня 2021 року.

Повнота викладу основних результатiв дисертацiТ в опублiкованих працях

Щисертацiйна робота Артикульного О.П. с самостiйним оригiналъним

дослiдженням. Результати роботи у повноlлу обсязi опублiкованi у 8 статтях у

провiдних фахових наукових виданнях iндексованих у базi Scopus, серед нцх 2

cTaTTi опублiкованi у вiтчизняних виданнях та б статей - у зарубiжних, 3 cTaTTi

опублiкованi у виданнях вiднесених у перший квартилъ Q1, 2 cTaTTi - у другий

квартиль Q2, З cTaTTi у третiй квартилъ Q3 згiдно бази даних Jоurпаl Citation Report,

Результати роботи додатково висвiтленi у п'яти тезах доповiдей на мiжнародних

наукових конференцiях.

Щискусiйнi положення та зауваження щодо змiсry дисертацii

1. На сторiнцi 15 не правильно подано абревiатуру: <<ЩБСА>> замiсть ДБСК
(додецил-бензолсульфонова кислота).

2.На сторiнцi 31 вводиться поняття критичного параметра упаковки:

<<Тенdенцiя do зросmання mа набуmmя micl' чu iHtttoi' формu лtliцелu опuсу€mься

крumuчнъtл4 пара]4еmроJчI упаковкu (КПУ), 1цо лла€ ?еол4еmрuчнuй змiсm

спiввidноu,lення об'ел,lу л4онол4еру у do dобуmку dовжuнu л,lолекулu l на плоtцу



11ol1epILLHo;.o перерiз1, 7rrlr"urto1' чсtс:tltLtн1,1 с1..,)), проте ла;ri подасться неправильне

спiввiдношення <<КПУ: vaf l>> замiсть описаного у TeKcTi визначення КПУ:v /al.
3. Не позначена перша колонка таблицi 4.З на сторiнцi 105, згiдно тексту, це

мае бути безрозмiрний параметр спiввiдношення об'смних концентрацiй полiмеру

,га [[дР позначений 1, r,eKcT,i як ((х)).

4, У роздirrах 3 та 4 з агrалiзу даних малокутового розсiяння нейтронiв зроблено

висновок про ,ге, що при збiльпlенгti конuентрашiТ полiетиленглiколю у

дослiдNсуваних розчинах призводить до зменшення середньоТ вiдстанi мiж

мit{елами: (Ст,, 94) <<Ансl-,ti.з olllptt.vt(lltLtx резуlьп1(lmiв dсэзволя€ сlпверdжуваmъt, 1цо за

t,l1lt1.1Ul к()нценll1раtуit l7,1P у c,ttc,tlte.tti пt1.1i.ttc,1l iHitliHle, t.llенIttення cepedHboi'BidcmaHi

,lti,эtc .ltitlella.|1Lt.>>. Чи моlкливо чисельно оцiнити середню вiдстань мiж мiцелами, та

як вона змiltюсться при додаваннi полiетиленглiколю до мiцелярноТ системи?

5. Теорети.тнi моделi rцо застосовуються для апроксимацiТ даних малокутового

розсiяння нейтроl-tiв на п,лiце.lтярних систеN,{ах не досить добре описують частину

кривоТ при q > 2 TlM пракl,ично для Bcix експериментальних кривих, з чим це

пов'язано,га як можливо вдосконалити теоретиtIну моделъ?

Загальний висновок та оцiнка дисертацii

Переlriченi диск\,сiйнi rlит,аFIня tle зменrшують високу ошiнк1, дисертацiйноТ

роботи, яка с цiлiсt-tимl l,a заверtrlеним науковим дослiдiкенням. Здобувач

Арт,икульний О.П. обгрунтовано та змiстовно подав резулътати своТх дослiдженt,

що стосуються актуалъних задач молекулярноТ фiзики та ядерно-фiзичного

експериN{еtIту.

Iiеручи j1o уваги ак,гуа;lьт"тiс,гъ обраноТ теми, значний обсяг виконаних

дослi,цжень, новизIiу та практичне зrJачення одержаFIих результатiв вважаю, шо

дисертатtiйна робота Артикульного олександра Петровича на тему

<Комrтлексоутворен}rя у рiдинних систеN,Iах водних розчинiв анiонних поверхнево-

активних речовин з irолiети-пенг.;riко.тlеьт>> вijlповiдас спецiальностi 104 - Фiзика та

астроноп,tiя та виN4огаN,{ I Iорядку lliдгоr,овки з;lобувачiв вишоТ освiти ступеня



доктора фiлософiТ та доктора наук у вищих навч€Lпьних закладах (наукових

установах) затверлженого постановою Кабiнету IVIiHicTpiB УкраТни вiд 2З березня

20|6 рокаN9 216 (зi змiнами i доповненнями вiд 03 квiтня 2019 рокуJYч 283), п.10

Тимчасового порядку присудження ступеня доктора фiлософiТ, затвердженого

постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни JYs |67 вiд06 березня2019 року (зi змiнами

та доповненнями вiд 09 червня 2021 року J\Ъ 608), а iT автор Артикулъний Олекgандр

Петрович заслуговус на присудження наукового ступеня доктора фiлософii за

спецiальнiстю 104 - Фiзика та астрономiя.
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