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 Спеціалісти (Денне від.)ПН-171с 

№ Прізвище Керівник Випускна робота 

1 Бєлова Ганна 

Сергіївна 

Хорошун Г. М. 

 

«Виявлення дифектів оптичних елементів 

інтерференційними методами з використанням 

гауссових та сингулярних пучків» 

2 Боханов Ігор 

Віталійович 

Голубничий П. І. 

 

«Сонячна система. Стан дослідження та перспективи 

(верогідні аномальні явища 2011-2013 рр.)» 

3 Василенко Денис 

Вікторович 

Крутов Ю. М. 

 

«Акустичні хвилі у середовищі, які утворюються 

після електричного розряду у воді» 

4 Джафарова 

(Новикова) Олена 

Вікторівна 

Голубничий П. І. 

 

«Орбітальне радіодетектування космічних променів 

ультрависоких енергій за допомогою крижаних 

супутників планет» 

5 Колеснікова Ірина 

Сергіївна 

Голубничий П. І. 

 

«Сонячна система. Науковий та технгологічний 

аспекти досліджень 2011-2013 рр.» 

6 Ляшенко Катерина 

Володимирівна 

Голубничий П. І. 

 

«Про нові результати при вирішенні проблеми синтезу 

надважких елементів (зауранова область)» 

7 Григорьян 

(Федорова) 

Вікторія Юріївна 

Крутов Ю. М. 

 

«Акустична хвиля в газі, що складається з кватаронів 

води» 

8 Черних Олексій 

Вікторович 

Хорошун Г. М. 

 

«Розробка оптичного елементу для 

високоефективного синтезу сингулярного пучка з 

гауссового пучка» 

 

Магістри (Денне від.)ПН-171м 
1 Говоров Антон 

Олександрович 

Голубничий П. І. 

 

«Природний ядерний синтез та його можлива роль в 

еволюції Всесвіту» 

2 Дудченко Іван 

Олександрович 

Голубничий П. І. 

 

«До питання про досягнення граничних концентрацій 

енергій при ультразвуковому, лазерному та 

електрогідродінамічному ініціюванні кавітаційних явищ» 

 

Магістри (Заочне від.)ПНз-171м 
1 Василенко Денис 

Вікторович 

Голубничий П. І. 

 

«Дослідження довгоіснуючих світних утворень (ДСУ) 

при потужному електричному розряді у важкій воді» 

2 Руденко Олена 

Олександрівна 

Філоненко А. Д. 

 

«Про порушення когерентності випромінювання 

ініційованого каскадною зливою в Місячному реголіті» 

3 Григорьян 

(Федорова) 

Вікторія Юріївна 

Голубничий П. І. 

 

«Стан досліджень з холодного ядерного синтезу» 

Магістри-іноз. (Денне від.)ПН-171мі 
1 Акінола 

Самсондеен 

Хорошун Г. М. 

 

«Wavefront form investigations in optical vortex shearing 

interferometer» 

«Дослідження форми хвильового фронту в оптичному 

вихровому інтерферометрі зсуву» 

2 Мхаммад Башар 

А 

Хорошун Г. М. 

 

«Investigations of light polarization that passes through liquid 

crystal with complicated director structure» 

«Дослідження поляризації світла після проходження 

рідкого кристалу зі складною структурою директора» – 

наук. керівник, наук. консультант -  член-кореспондент, 

проф. Соскін. 
 

 


