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ОСОБИСТА 
ІНФОРМАЦІЯ 

   Боровий Микола Олександрович 

 
 

Службова (поштова) адреса: Україна, 01601, місто Київ, вул. Володимирська, 64/13, 
фізичний факультет 
Службовий телефон:  +38 044 521-32-72  
Електронна адреса (службова)   mykolaborovyi@knu.ua 

Особиста веб сторінка http://gen.phys.univ.kiev.ua/170-borovyi/  
Соціальні мережі/чати   

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних 
//www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508240131 
Стать Ч | Дата народження 26/02/1957 | Громадянство  громадянин України   
 
 
 
 
 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 

01.04.07 «Фізика твердого тіла»  

Вчене звання  професор 

Посада завідувач кафедри  

Кафедра загальної фізики  

Факультет/інститут фізичний факультет 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році Назва, освітній ступінь, курс, вид навчальних занять: 

 

1. Електрика та магнетизм, бакалавр, 2 курс, лекції 
2. Теорія розсіювання рентгенівських променів та 

експериментальні методи рентгеноструктурного аналізу, 

бакалавр, 4 курс, лекції, лабораторні роботи 
3. Кристалічна будова твердих тіл. бакалавр, 3 курс, 

лекції 
4. Експериментальні методи дослідження наносистем, 

магістр, 1 курс, лекції 
5. Новітні експериментальні методи досліджень у фізиці 

конденсованого стану, ОНР «доктор філософії», 

спеціальність «Фізика та астрономія» 
 

У попередні періоди 1. Фізика, бакалавр, 1-2курс, лекції, практичні, 

лабораторні  (хімічний факультет) 
3. Основи рентгенівської та електронної спектроскопії, 

магістр, 2 курс, лекції 
3. Рентгенівські методи дослідження структурної 

досконалості кристалів, 1 курс, магістр, лекції 
4. Електронна структура та властивості твердих тіл, 
бакалавр, 4 курс, лекції   

 

 

 

 

 

 



 

  

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 2001 по теперішній час) Посада завідувач кафедри 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, 

кафедра загальної фізики. Україна, 01033, місто Київ, вул. Володимирська, 60 
(univ.kiev.ua) 

 
 

 

(З 1991 по 2001) Посада доцент 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, 

кафедра загальної фізики. Україна, 01033, місто Київ, вул. Володимирська, 60 
(univ.kiev.ua) 

 
 

        (З 1983 по 1991) Посада асистент 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, 

кафедра загальної фізики . Україна, 01033, місто Київ, вул. Володимирська, 60 
(univ.kiev.ua) 

 

       (З 1981 по 1983) Посада молодший науковий співробітник 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, 
кафедра загальної фізики . Україна, 01033, місто Київ, вул. Володимирська, 60 

(univ.kiev.ua) 

 

       (З 1979 по 1981) Посада стажист-дослідник 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, 

кафедра загальної фізики . Україна, 01033, місто Київ, вул. Володимирська, 60 
(univ.kiev.ua) 

 

 
НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 15.10.2020 по 15.11.2020) Інститут металофізики ім. В.Г. Курдюмова НАН України 

Стажування у відділі будови і властивостей твердих розчинів 

(З 2005 по 2011) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет 

Отримана кваліфікація доктор фізико-математичних наук за спеціальністю «фізика 

твердого тіла» (2011), тема дисертації «Біляпорогова кратна іонізація внутрішніх 
електронних оболонок атомів кремнію та 3d-, 5d-металів»  

(З 1981 по 1986) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет 

Отримана кваліфікація кандидат  фізико-математичних наук за спеціальністю 
«фізика твердого тіла» (1986), тема дисертації «Флуоресцентні рентгенівські 

спектри 3р-елементів при різних умовах збудження» 

(З 1974 по 1979) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет 

Отримана кваліфікація диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю 

«Фізика. Кріогенне матеріалознавство» ( фізик, викладач), захищена дипломна 

робота  та тему «Рентгенівські емісійні спектри олова та паладію при фотонному 
збудженні» 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 російська, рівень C2 

Іноземна мова 2 англійська, рівень B2 

Області професійних інтересів електронна та кристалічна структура, фазові перетворення у напівпровідникових 
систем та нанокомпозитах 



   

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 
премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 

 


