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Дослідження ААЯ мають два пріоритетні базисні цільові 

компоненти:  

• Національна безпека  

• Розвиток новітніх технологій 

ААЯ та інші об'єкти цілком можуть 

виявлятися розвідувальними літальними 

апаратами (ЛА) противника 

Явища самі по собі являють 

потенційні об'єкти  підвищеної 

небезпеки! 

Технічні характеристики, які проявляють об'єкти за візуальними та 

приладовими спостереженнями, часто не дозволяють їх ототожнити із 

відомими явищами та апаратами, а також ставлять питання принципу дії 

та внутрішньої будови. Незалежно від джерела походження об’єктів, 

реєстрація та отримання їх для дослідницьких цілей становить неабияку 

цінність для вивчення та синтезу новітніх технологій, вироблення власних 

засобів і програм безпеки  



Вирішення системної задачі 

ототожнення передбачає залучення 

спеціалізованих установ, насамперед 

державних, що мають відповідний 

рівень доступу та можливості 

моніторингу об’єктів, із залученням 

спеціалізованих і громадських 

організацій 

Розвиток засобів спостереження 

та моніторингу, насамперед 

земного простору неминуче 

призводить і призведе до 

накопичення критичної кількості 

інформації щодо аномалій для 

нового якісного етапу пізнання 

навколишнього світу, а локальний 

розвиток науки неминуче 

породжує транс-перенос, 

проникнення у інші галузі знання 

У березні 1990 року прокотилася хвиля 

візуальних і радіолокаційних спостережень 

загадкових об'єктів від Болгарії до Бельгії. З того 

часу їх називають “Бельгійські трикутники”. На їх 

перехоплення навіть висилалися літаки-

винищувачі F-16, однак не змогли їх наздогнати 



Системні відмінності знань від інформації:  

• ієрархічність (структурованість інформації на різних рівнях),  

• процедуральність (можливість обробки і здійснення 

операцій),  

• композитивність (адитивна функція)  

• описовість (наявність тлумачного аспекту)  

Цінність повідомлень визначає 

повнота, збережуваність інформації 

щодо ААЯ, її придатність до аналізу 

та очевидність того, що феномен 

не може бути зіставленим з 

явищами відомої природи. Таким 

чином, формування наукової 

картини феномену можливе за 

умови синтезу та накопичення 

знань щодо ААЯ, що мають 

високий ступінь інформативності 

та неототожненості. 

Очікуваним результатом накопичення знань є формування парадигми, яка має 

цілісну наукову картину того чи іншого явища. В свою чергу, наукова картина 

феномену – це направлене представлення бази знань щодо нього 

Фото не ототожненого світлового явища, часто 

спостережуваного у долині Хесдален, Норвегія, 

25.10.1982 р. 



У 2004 році в Українському науково-дослідному Центрі вивчення 

аномалій «Зонд» була вперше розроблена цілісна математична 

модель ототожнення ААЯ, що базується на теорії нечітких множин. 

Максимальне значення застосовності множини-гіпотези дає кількісний 

параметр «ототожненості» ААЯ, а гіпотеза що містить таке значення 

визначається за вирішувальним правилом  
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Ототожненість явища набуває значення від 0 

(цілком не ототожнене явище) до 1 (цілком 

ототожнене) і суть являє собою функцію 

належності усіх проявів спостереженого явища 

масиву проявів відомих явищ антропогенного і 

природного походження 

Неототожненість аерокосмічного 

феномена в такому випадку складає обернену 

величину 

max1K NU P



На основі розробленої методики створена 

спеціалізована експертна система ототожнення 

феноменів за 7-ма кількісними 

характеристиками: висота, діаметральний та 

кутовий розмір, кутова та лінійна 

швидкість, мінімальний радіус та кутова 

швидкість розвороту.  

Проте ототожненість або неототожненість явища 

ще не каже про те, наскільки воно 

інформативне і важливе для наповнення бази 

знань та формування наукової картини 

феномена. Для визначення інформативності 

повідомлень необхідно насамперед встановити 

універсальну міру кількості інформації 

Міра вимірювання кількості 

інформації = міра зменшення 

(зняття) невизначеності 

знання при отриманні 

інформаційних повідомлень  

ААЯ зареєстроване у долині 

Хесдален 



Хартлі вперше запропонував при довжині алфавіту у 

т символів, та довжині повідомлень у k символів у 

якості міри кількості інформації прийняти логарифм 

числа можливих послідовностей символів 

повідомлення 
log k

rI m

Максимальну кількість інформації 

дослідник отримує, коли інформація, що 

надходить, несе раніш невідомі йому 

параметри, бо вони формують збірний 

образ феномену у базі знань.  

Фактори аномальності : кількість 

проявів, характеристики яких не співпали 

із відповідними проявами явища-гіпотези 

відомої природи, що має максимальну 

застосовність 

maxu K NS A S P ААЯ зафіксоване у штаті 

Пенсильванія, США, 2012 



Вдосконалена ентропія К. Шеннона 

logi r iI p p

Тоді міра кількості інформації К-того повідомлення про реєстрацію 

аномального аерокосмічного явища може бути представлена у вигляді 

шенонівської інформації за експоненціальним джерелом, що оскільки 

виключно позитивно адитивна, взята із додатнім знаком  

max1 ln lnu uS S

K N K K KI P A U A

Зміна міри кількості інформації 

при зростанні числа факторів 

аномальності 



Фактори аномальності можуть бути 

як проявами із підмножини кожної 

конкретної групи (класу ототожнення) 

досліджуваного явища, що 

знаходиться поза межами сукупної 

області визначення всіх гіпотез у цій 

підмножини (наприклад швидкість 

набагато більша за граничну для 

найшвидшого відомого літака), так і 

взагалі проявами поза класами 

ототожнення (наприклад промені 

скінченної довжини, раптове 

зникнення або поява феномену). 

Феномен у м. Петрозаводську 20 вересня 

1977 р. Малюнки очевидців. 



Французькою групою GEIPAN була вперше описана система 

класифікації повідомлень щодо ААЯ за їх рівнем незвичайності 

(étrangeté) та інформаційної наповненості (consistance) із 

поділом на п’ять категорій ототожнення 

Категорія С: зареєстрований феномен не може бути ототожнений через 

недостатність кількісних або/та якісних даних. 

Категорія D1: зареєстрований феномен є не ототожненим, але рівень 

незвичайності і інформаційної наповненості повідомлення – середній. 

Категорія D2: зареєстрований феномен є не ототожненим, рівень незвичайності 

і інформаційної наповненості повідомлення – високий 

Категорія А: зареєстрований феномен є 

абсолютно ототожненим, як явище 

природного або антропогенного походження. 

У результаті досліджень встановлені 

однозначні докази щодо  походження явища. 

Категорія В: зареєстрований феномен  в 

цілому є ототожненим, як явище природного 

або антропогенного походження. Проте через 

недостатність кількісних або/та якісних даних; 

встановлених у результаті дослідження 

доказів щодо походження явища не має. 



GEIPAN запропонована кількісна 

методика ототожнення ААЯ. У ній 

незвичайність позначається Е, а  

інформаційна наповненість рівна: 

C = І*F 

I – кількісна міра інформації  

F – рівень її надійності 

Параметри I та F можна зіставити із 

запропонованим вище математичним 

апаратом ототожнення. Тоді можна 

покласти, що: 

max1 ln uS

K K K K N KС I F F P A

Рівню незвичайності (étrangeté) може 

бути зіставлена визначена вище 

неототожненість аерокосмічного 

феномена 

max1K K NE U P



  

Матриці інтервального відображення категорій 

ототожнення залежно від міри кількості інформації та 

неототожненості 

існуюча  пропонована  



Щоб зменшити вплив невизначеності, дослідження аномальних 

аерокосмічних феноменів мають спиратися на джерела 

інформації, що мають мінімальний вплив факторів редукції  

Таким критеріям відповідають засоби 

моніторингу та реєстрації феноменів: 

• Глобальні  

 

• Локальні  

 

• Індивідуальні 

електронно-

механічні 

системи 

Концепція громадської 

мережі моніторингу 

(Teodorani 2013)  

Автоматична система  

реєстрації ААЯ 

(Норвегія) 



  

Українська РЛС метрового діапазну 

«Малахіт-М», радіус 400 км 

Радіолокатор наземних та 

малошвидкісних низьколетячих 

цілей 111L1М «ЛИС-М» (Україна) 

Зони  покриття ППО України  



  

Об’єктивні закони розвитку 

технічних систем свідчать, що 

неминуче подальше об’єднання 

систем реєстрації у Глобальну 

Всесвітню Мережу 

навколоземного моніторингу та 

вказують на необхідність 

громадського контролю та 

доступу до всіх існуючих засобів 

моніторингу аерокосмічного 

простору. 

• наземного 

• морського 

• космічного базування  

Існуючі Системи Контролю 

Космічного Простору 



Будь яке відкриття починається із усвідомлення аномалії, 

тобто встановлення того факту, що спостережувана Природа 

певним чином порушила очікування, передбачувані пануючими 

парадигмами, які скеровують розвиток науки  

Весь процес пізнання у такому світлі являє собою безперервне розкриття 

аномалій, які вказують на неповноту парадигм 

Якщо немає аномальних фактів, 

що свідчать про неповноту 

нашої картини Світу, пізнання 

теж не може бути, бо всі умови і 

параметри Світу є відомими.  

Вочевидь така ситуація 

неможлива навіть для незначної 

можливо пізнаваної частини 

Всесвіту – внаслідок його 

принципової невизначеності та 

необчислюваності  



Феноменологічність – екзистенціальна, описова 

сутність явища, не пов’язана із його пояснювальним 

аспектом або причиною виникнення  і витікає 

безпосередньо із процесу спостереження 

Аномальні явища як неперіодичні швидкоплинні явища, що 

спостерігаються у навколишньому середовищі, - є феноменологічними 

Мета досліджень аномальних явищ - це формування наукової 

картини феномену, як частини наукової картини Світу в цілому 

І ЗАРАЗ МИ СТОЇМО НА ПОРОЗІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ 



Відкриття екзопланет 

У СЕРЕДНЬОМУ  КОЖНА ЗОРЯНА СИСТЕМА МАЄ МІНІМУМ 

ОДНУ ПЛАНЕТУ!  

Бузковий - Радіоспостереження пульсарів 

Синій - Метода радіальних швидкостей 

Зелений - Транзитна метода 

Фіолетовий- Метода синхронізації   

Коричневий Візуальне спостереження 

Гірчичний- Гравітаційне лінзування 

Салатовий - Астрометрична метода 

Графік відкриття 

екзопланет 

станом на 23 

вересня 2014 

року. Кольорами 

позначено метод 

відкриття: 



Життя у Всесвіті? 

Життя може існувати не тільки поблизу зірок, але й поруч із великими 

планетами – за рахунок температури від сил гравітаційного тертя  

Рік Прогноз відкриття 

позаземного життя 

Джерело 

2010 2100 Королівський астроном Лорд 

Різ, ВБ 

2014 2034 Кевін Хенд, НАСА, США 

2015 2025 Еллен Стофан, НАСА, США 

«Неминуче доводиться допустити, що початку життя у 

тому космосі, який ми спостерігаємо, не було, оскільки не 

було початку цього космосу. Життя вічне, оскільки вічний 

космос» В.І.Вернадський 



Металеві об’єкти і біологічний матеріал, знайдені у 

стратосфері (University of Buckingham)   

Навколоземне життя? 

Виявлення нуклеїнових кислот, часток 

бактерій на поверхні МКС на висоті понад 340 

км (2013) 

Рештки бактерій у 

стратосфері  на висоті 27 

км (2013, University of 

Sheffield) 

http://2.bp.blogspot.com/-IX7yYDfNDyk/VSTk1P2ukTI/AAAAAAAAAdU/jIgl_-NDm84/s1600/titano-sfera-ir-jos-turinys-sefildo-universiteto-nuotr-67195988[1].jpg


Життя у Сонячній системі? 

Імовірні саморухливі об’єкти на Венері 

(Ксанфомаліті)  

Регулярні структури виявлені на Місяці 

проектом SAAM (Архіпов) 

Аномальні хмари висотою понад 200км 

та світлові ефекти на Марсі (2014, 2015) 



Населений, свідомий Всесвіт, де вочевидь життя є 

правилом, а не виключенням!  

MWC 922 – туманність 

«Червоний квадрат» 2007 

HD 44179 – 

туманність 

«Червоний 

прямокутник» 

1973 

Галактика NGC 1316: 4 

наднові за 26 років 

(1980-2006)  

Зірка KIC 8462852 з 

імовірно штучним 

об’єктом на орбіті (2015) 



Можливо, галактики не 

розлітаються через 

новизну. Галактика хоче 

лишатися галактикою. 

Вона хоче триматися за 

рівень морфологічної 

новизни, що нею 

досягнутий.  Т.Маккена.  

           Існуючі класи цивілізацій 

Кардашова-Кайку-Каутца за 

енерго використанням  

Відповідна шкала 

творення і 

свідомості 

Намір створити Всесвіт, 

у якому буде  існувати 

життя, проглядається у 

процесі творення із 

самого початку.  С.Гроф 

Розвиток технологій без 

розвитку свідомості – має 

горизонт. Самоцільне 

споживання -  

математично незбіжний 

процес! 

Тип Еквівалент 

енергоспоживання  

Ступінь свідомості Приклад творення 

0 Значна частина 

енергії планети 

Усвідомлення 

відповідальності за 

цивілізацію 

Сталий розвиток 

цивілізації, континентальні  

споруди 

1 Вся енергія, яку 

планета отримує від 

центральної зірки та 

енергетичних джерел 

планети 

Усвідомлення 

відповідальності за 

планету 

Сталий розвиток планети, 

колопланетарні споруди 

2 (1) Вся енергія, яку 

випромінює 

центральна зірка 

Усвідомлення 

відповідальності за 

зоряну систему 

Сталий розвиток системи, 

астроінженерні споруди 

3 (2) Вся енергія, яку 

випромінює 

галактика 

Усвідомлення 

відповідальності за 

галактику 

Переходи всередині 

галактик, творення зірок, 

планет 

4 (3) Вся енергія, яку 

випромінює 

галактичне скупчення  

Усвідомлення 

відповідальності за 

навколо галактичний 

простір 

Переходи між 

галактиками, творення 

галактик 

5/5б 

(4) 

Енергія Всесвіту Усвідомлення 

відповідальності за 

Всесвіт 

Зміна констант, переходи 

між Всесвітами, тощо 

6 Енергія кількох 

Всесвітів… 

Ультрасвідомість , 

Гармонійний 

універсум 

Творення Всесвітів, 

Модифікована точка 

Омега 



Основа феноменів йде з принципової обмеженості та 

особливостей нашого сприйняття 

Ми не можемо уявити три 

речі: 

• нескінченність часу,  

• нескінченність простору  

• наше власне неіснування 

Система може бути 

пізнана тільки поза 

межами самої системи. 

К.Гедель  

Свідомість грає фундаментальну роль у Всесвіті, 

генерує негентропію  



Механізми квантової нелокальності, 

заплутаності виявляються у основі 

багатьох біологічних процесів, дозволяють 

проводити  надобчислення та створювати 

мультизалежні системи. Межі між 

квантовими станами і макрооб’єктами все 

більше стираються. 

Різниця між квантовим та 

класичним світами не має 

фундаментального 

характеру; це всього лишень 

питання мистецтва 

експерименту. Владко Ведрал 

Може так статися, що фактори аномальності ААЯ не мають безпосереднього 

відношення до зоряно-планетарного космосу, а є проявами певних 

«суперпозицій реальностей» або ж взаємодії гіпотетичних паралельних світів 

багатовимірних теорій фізики елементарних частинок та квантової теорії поля. При 

цьому може з’ясуватися, що світ елементарних часток не менш насичений 

проявами та свідомістю, ніж макроВсесвіт. 

Можливо, що переходи різних станів квантової 

імовірності простіші ніж міжзоряні подорожі! 



«Свідомість є функцією вибору, 

однією із множини альтернативних 

класичних реальностей – проекцій 

єдиного квантового Світу». М.Б. 

Мєнскій  

«Свідомість — внутрішня 

властивість системи, яка полягає у 

її здатності розпізнавати та 

реалізовувати окремі допустимі 

для неї стани». С. Доронін 



Замкнута система із рівною імовірністю може 

знаходитися у будь-якому допустимому для неї 

стані 

Всі системи всередині Всесвіту 

незамкнуті!  



Декогеренція — процес порушення когерентності, що 

викликаний взаємодією квантовомеханічної системи із 

оточуючим середовищем 

Рекогеренція та декогеренція — явища у рамках теорії 

універсальної взаємодії  

Чистий (нелокальний) 

Квантовий  

стан Рекогеренція Декогеренція     

Змішаний (локальний) 



Будь-яка модель – лише опис Світу а не сам Світ! 

Модель впливу аномальних явищ на оточуюче 

середовище у рамках теорії декогеренції:  

1.  Підвищується замкнутість, 

нелокальність системи.  

2.  Змінюється матриця щільності 

стану (збільшується число 

можливих станів об’єктів системи), 

йде перерозподіл та акумуляція 

енергії системою  

3.  Повернення системи у 

першопочатковий (заплутаний із 

оточенням, локальний) стан, що 

супроводжується залишковими 

ефектами та зростанням ентропії 

(при цьому можлива реалізація 

деяких нетривіальних станів) 



Наявність об’єктивних 

перешкод для спостереження: 

туман, ніч, природні перепони 

(дерева у лісі, стіни приміщень 

будівель …тощо) – підвищують 

закритість систем 

Що ж, холодний 

недекогерований 

Всесвіт може 

породжувати і 

реалізувати будь-які 

стани! 



Висновки 

• Процес пізнання являє собою безперервне розкриття 

аномалій, що вказують на неповноту панівних парадигм 

• Перспективним є утворення Глобальної Всесвітньої Мережі 

навколоземного моніторингу 

• Феномен ААЯ рефлексивний і працює як система зі зворотним 

зв’язком.  

• Сучасний розвиток науки призвів до критичного рівня 

кількості аномалій для нового розуміння Всесвіту, у якому ми 

живемо 

• Вивчення АЯ розкриває у всій повноті нові обрії, ключовими з 

яких є дослідження людської свідомості, мікро- і 

макрокосмосу 

• Космічне майбутнє людства неминуче, і отримані знання про 

мікро і макросвіт, глобальність свідомості – мають змусити 

переосмислити та змінити вектор земної цивілізації до 

стійкого збалансованого розвитку, збереження планети та 

поступу пізнання 



WWW.ZOND.KIEV.UA   

Дякую за увагу! 

mailto: srcaa@zond.kiev.ua 


