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Типологія аномальних явищ, що 
досліджуються в УНДЦА «Зонд»

“Якщо не існує фізичного 
закону, який би напряму 
забороняв яке-небудь явище, 
воно скоріш за все, буде з 
часом знайдене”. М.Каку



Український науково-дослідний Центр вивчення 
аномалій «Зонд» - організація при факультеті авіаційних і 
космічних систем НТУУ «КПІ», яка із 2004 року 
займається науковим вивченням аномальних явищ на 
терені України. УНДЦА «Зонд» є інтелектуальним 
наступником Комісії із вивчення аномальних явищ у 
оточуючому середовищі, яка була створена за наказом 
голови НАНУ Б.Є. Патона та діяла при НТТ РЕЗ ім. 
Попова з 1981 по 1991 рік під керівництвом академіка Г.С. 
Писаренко.



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



Парадигма: 
дослідження 
аномальних явищ 
науковими 
методами, 
апробація теорій, 
формування нової 
наукової картини 
Світу.

Визначення:
Аномальні явища – неперіодичні швидкоплинні явища у 
оточуючому середовищі, параметри чи характеристики 
яких не можуть бути пояснені у рамках панівних наукових 
уявлень.



Дослідження кругів на 
полях у с.Кордишівка 
Вінницької області, 
25.6.2011



Дослідження полтергейсту у 2010р. на Оболоні  у 
Києві Фактори 

аномальності:

•Нелокалізовані 
звукові ефекти 
типу «стукіт»
• Зміна градієнта 
температури
• Прояв на 
термограмах



Апостеріорне дослідження полтергейсту 2008-2010 
р. на пр.Перемоги  у Києві (2011)

Фактори 
аномальності:

•Переміщення, поява, 
зміни предметів
•Возгоряння
•Спостереження 
фантомів
• Комунікаційна 
складова



Дослідження Підгорецького замку у Львівській 
області 2011

Фактори 
аномальності:

• Спостереження 
візуальних образів
• Звуки 
невстановленої 
природи
• Прояв на 
фотографіях

Аномальні сплески «білого 
шуму»

Імовірний механізм появи 
візуальних образів у 
просвітах



Дослідження АЗ у с.Грузьке Київської області 2011-2015

Фактори 
аномальності:

• Спонтанне 
переміщення людей 
у просторі
• Потрапляння у 
нехарактерну 
місцевість
• Дезорієнтація
• «Поголос»



Дослідження підземного простору за 
допомогою георадара



Дослідження АЗ у с.Улянівка Житомирської області 2015

Фактори 
аномальності:

• Спонтанне 
переміщення людей 
у просторі
• Зміни флори
• Можливий 
історико-
археологічний 
підтекст 
функціонування



Комплексне дослідження 
приладовими (квантовий 
магнітометр, ВЕГА, 
радіометри) та емпіричними 
методами



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

ЗАРАЗ МИ СТОЇМО НА ПОРОЗІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ



Сучасний етап досліджень 
виявлення позаземного життя

«Намір створити Всесвіт, у 
якому буде  існувати життя, 
проглядається у процесі 
творення із самого 
початку». С.Гроф



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)



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)



Існуючі класи цивілізацій 
Кардашова-Кайку-Каутца за 
енерго використанням 

Відповідна шкала 
творення і 
свідомості

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

Можливо, галактики не 
розлітаються через 
новизну. Галактика хоче 
лишатися галактикою. 
Вона хоче триматися за 
рівень морфологічної 
новизни, що нею 
досягнутий».  Т.Маккена



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, генеруючи негентропію 



Сучасний етап досліджень 
людської свідомості пов’язаних 

із впливом на реальність

«Ми сепарабельні (розділені) у своїх 
физичних тілах, але у якійсь мірі 
несепарабельні за почуттями і ще 
більше — за думками». С.Доронін 



Дослідження мозку 
показують наявність 
«морфогенетичних 
полів» (Шелдрейк, 
Прібрам та ін.)

Пам’ять очевидно не 
є локальною, а 
міститься у деяких 
польових 
інформаційних 
патернах



Нелокальний вплив свідомості оператора на 
технічні системи (дослідження УНДЦА «Зонд», 

2012)

Синхронізо

вані 
кварцеві 
генератори 
30 кГц



Методика КрохальоваВплив свідомості на матерію



Передбачення майбутнього (Б.Лібет, Д.Хайнес)

«І дійсно, ми іноді стикаємося із нашим майбутнім. Так, ми думаємо, що у 
майбутньому ми отримаємо експериментальний  доказ psi. Проходить 
час і ми отримуємо експерименти, які доводять існування psi. Це означає,  
в принципі, що першопочаткове  враження відносно psi могло бути 
безпосередньо передзнанням». Д.Радін



Відгук детекторів типу 
«крутильних вагів»:
� космофізичні фактори 
(затемнення, схід та захід 
Сонця, паради планет)

Дослідження макрофлуктуацій (Пугач О.Ф., Білик А.С., 
Миронов М.І., ГАО НАНУ, УНДЦА «Зонд»)

� емоційний стан людей

� незрозумілі джерела



• Механізми реагування на випадкові процеси 
квантової природи

Задачі:
1. Фіксація та вимірювання 
«нетривіальних» впливів
2. Об’єктивізація 
«екстрасенсорних» впливів
3. Задачі прогнозування
4. Корекція картини Світу 
відносно отриманих 
результатів



Складності детектування 
неелектромагнітних полів свідомості:

• Потреба екранування від електромагнітних 
та теплових впливів, інших джерел 
неелектромагнітних полів
• Вплив наміру спостерігача, пов’язаних осіб, 
скупчень людей
• Принципіальна неможливість забезпечення 
повної закритості систем («все впливає на 
все», ефект форм тощо)

«Електромагнітні поля - лише 
елементи більш складного 
інформаційного
простору» Казначеєв В.П.



Властивості свідомості (Д.Радін): 

1. Свідомість нелокальна та має квантовоподобні 
польові властивості, що впливають на вірогідності подій

2. Здатна до генерації негентропії, впорядковує системи
3. Сила свідомості у індивіда піддатна часовим 

флюктуаціям  та регулюється  фокусом уваги
4. Свідомість групи підсилюється, коли увага групи 

зосереджена на спільному, що створює впорядковану 
«польову групову свідомість» 

5. Шумовий ефект та реалізація неупорядкованого поля 
свідомості,  коли особи у групі орієнтовані на різні цілі 

6. Фізичні системи всіх видів реагують на польову 
свідомість, стаючи більш впорядкованими.



«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 
станРекогеренція 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 
темний Всесвіт може 
породжувати і 
реалізувати будь-які 
стани!



Аномальні явища та їх взаємодія 
зі свідомістю

“Часом полтергейст на кілька 
місяців, а іноді на рік, передував 
прояву активності НЛО у даному 
районі” . Дж.Кіль



Пояснення аномальних явищ у рамках теорії 
квантової декогеренції:

•переміщення, зникнення, поява об’єктів 

•зміна грунту (поява рідкоземельних металів) 

•апостеріорні явища в АЗ (невидимі перешкоди 
тощо)

“Часом полтергейст на кілька місяців, 
а іноді на рік, передував прояву 
активності НЛО у даному районі” .
Дж.Кіль



• полтергейсти

Полтергейст у Іркутську (РФ) 
повернув камеру 
спостереження перед тим як 
перекинути стільці у залі

Полтергейст у 
Кривому Розі  –
проявлявся тільки 
у темряві

Полтергейст у Сумской 
області – за 1 годину у 
кімнаті з 10 очевидцями 
– 17 точок займань



• зміна флори (вплив на квантовомеханічні механізми рослин)



• аномальні властивості комах (Сандерсон)

Перенос матки мурах Атта при 
закритій камері 



•поява надздатностей після взаємодії з АЯ

•фантомні видіння космонавтів 

•гансфельд-ефекти

•магічні ритуали

•…

Вочевидь всі нетривіальні взаємодії 
використовують в тому чи іншому 
ступені механізм нелокальності



Висновки

• Процес пізнання являє собою безперервне розкриття 
аномалій, що вказують на неповноту панівних парадигм

• 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

• Свідомість як глобальна властивість Всесвіту має 
нелокальну, всеоб’ємлючу природу

• 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
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Дякую за увагу!


