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Освіта – вища, 1996 -2001 рр. Фізичний факультет Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

Місце роботи – з 2001року і до теперішнього часу - ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН 

України.  

Посади - інженер, молодший науковий співробітник (2004 р.), а з 2017 р. до 

теперішнього часу - науковий співробітник.  

Загальний стаж наукової роботи - 18 років.  

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Фотолюмінесценція чистого 

та інтеркальованого гелієм і молекулярним воднем фулериту С60» зі спеціальності 01.04.07 

«фізика твердого тіла».  

Основні напрями наукових досліджень 

 Дослідження особливостей низькотемпературної фотолюмінесценції плівок С60 різної 

структури та з'ясування механізму транспорту та локалізації екситонів Френкеля; 

 Комплексні структурні та оптичні дослідження властивостей допованих різними хімічно 

нейтральними частинками фулеритів С60.  

Серед найбільш значних наукових досягнень слід відзначити: 

 вперше експериментально встановлені особливості низькотемпературної (~5К) 

фотолюмінесценції тонких плівок С60 різної структури та з'ясована роль деформацій різного 

профілю у зміні механізму транспорту та локалізації екситонів Френкеля; 

 вперше встановлено механізм гасіння люмінесценції фулериту С60 вище температури 

склування (Тg), через порушення когерентності тунельного транспорту екситонів; 

 вперше виявлено зсув температури склування (Тg) фулериту С60, інтеркальованого 

молекулярним воднем, в область високих температур (близько 40%) і показано зв'язок 

такого зміщення зі збільшенням концентрації октаедричних порожнин, заповнених двома 

молекулами Н2. 

За результатами наукових досліджень було опубліковано 34 наукових праці, зроблено 24 

доповіді на вітчизняних і міжнародних конференціях. 
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