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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.

«Озброєна п’ятьма відчуттями, людина 
досліджує оточуючий Всесвіт і називає 
цю подорож Наукою». Е.П.Габбл
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СТАТУТ

КОДЕКС

ПАКЕТ №1

ДОВІДНИК

СЛОВНИК

• Документи діяльності



• Управління, голова Координаційної ради, два заступники

• Ієрархічна структурна приналежність учасників Центру:

Учасник Центру – людина яка прийняла участь не менш ніж у 
трьох засіданнях, пройшла співбесіду за результатами 
ознайомлення з пакетом №1, має повну/неповну вищу освіту, 
закріплюється за відділом.
Співробітник Центру – учасник Центру, який має не менше 
аніж 1 рік стажу активної роботи в організації;  1 наукова або 
науково-популярна публікація або науковий ступінь. 
Експерт Центру – співробітник Центру, який має не менше ніж 
2 роки стажу активної роботи в організації;  2 наукові або 
науково-популярні публікації, одна участь у експедиціях або 
науковий ступінь.
Координатор Відділу – 3 роки стажу; 3 наукові або науково-
популярні публікації, дві участі у експедиціях  або науковий 
ступінь.
Заступник Голови – людина, що призначається  із числа 
координаторів головою Центру.
Голова Центру – людина, що обирається із числа 
координаторів Центру.



• Дивізіональна структура, органічна напрямкам досліджень (4 відділи)

Інформаційно-технічний

• Кадровий облік Центру
• Організація заходів підвищенню якості 

професійного рівня учасників
• Підтримка сайтів Центру
• Координація із партнерськими 

організаціями, а також особами
• Комунікація зі ЗМІ 
• Інформаційне забезпечення матеріалами
• Організація освітніх та ін. заходів, участі 

в конференціях тощо

• Збір, впорядкування та наукова обробка 
інформації щодо АЯ, що реєструються 
першочергово на території України

Системно-аналітичний

• Вивчення та опрацювання даних про 
матеріальні об’єкти невстановленого 
походження, що становлять наукову 
цінність; дослідження місць спостереження 
АЯ або територій з ними пов’язаних, із 
виїздом на місця дослідження

• Розробка гіпотез та теоретичних передоснов 
дослідження АЯ, нових наукових концепцій

• Розробка заходів моніторингу та захисту 
національної безпеки щодо ААЯ

• Прогнозування феноменів та подій; 
проведення історичних досліджень

• Дослідження соціально-психологічних 
аспектів АЯ

Координатор Координатор

Кириченко О. к.т.н., доц. Білик А.



Експериментально-конструкторський

• Винахідницька  діяльність, пов’язана  із 
дослідженнями аномальних явищ та 
суміжними науковими напрямами; побудова 
та тестування приладів

• Розробка ефективних методів екранування 
та захисту від згубних аномальних впливів

• Організація безпеки населення при 
взаємодії невідомих феноменів з об’єктами 
навколишнього середовища

• Організація експедицій
• Дослідження зразків, відібраних в ході 

досліджень 
• Дослідження екологічних аспектів 

аномальних явищ

Загально-фізичний

• Параметризація аномальних впливів
• Об’єктивізація парапсихологічних 

здібностей 
• Дослідження із виявлення матеріальних 

носіїв аномальних впливів
• Розробка методик виявлення підземних 

порожнин, корисних копалин
• Розробка універсальних методик розвитку 

парапсихологічних здібностей у людей
• Вивчення можливостей отримання нових 

технологій та матеріалів на основі 
нетривіальних явищ

Координатор Координатор

Миронов М. к.т.н., с.н.с. Кульський О.

• Дивізіональна структура, органічна напрямкам досліджень (4 відділи)



Станом на 2016 рік: 21 учасник Центру
Із них 6 не з Києва:• Можлива дистанційна, 

асоційована форма участі Руденко С. (США)
Миколишин А. (Львів)
Романченко В. (Суми) Калитюк І. (Рівне)

Петров С. (Харків)
Герштейн М. (СПБ РФ)

• Академічне підгрунтя
З 2007 року частина ФАКС НТУУ «КПІ» 

Більшість співробітників мають наукові ступені та є фахівцями у своїх 
областях



2004.10.21 Секция по НЛО и АЯ при Аэрокосмическом обществе Украины; НИИ аномальных явлений; Клуб 
«Феномен»; Общество «Синтез»; Харьковский клуб исследований внеземных цивилизаций и НЛО; 
Дискуссионный Бѐрдниковский клуб 
2004.11.18 Комиссия по АЯ при АН УССР
2005.01.18 Унаследовано архивы Секции «Изучение АЯ в окружающей среде» УРП НТО РЭС им. А.С.Попова
2010.02.24 Сумской уфологический клуб «Контакт»
2010.05.12 Заключен договор о совместной деятельности с Научно-исследовательским Центром «EIBC»
2010.06.02 Унаследовано архивы Секции «Изучение АЯ в окружающей среде» ХОП ВНТО РЭС им А.С.Попова. 
Украинской уфологической ассоциации (УКУФАС), в которую вошли: Секция по аномальным явлениям при 
Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков; Секция по аномальным явления при 
Харьковском автодорожном институте; Молодежный уфо-центр «Контакт»; Уфо-центр «Энигма»; Лозовский 
городской уфологический клуб; Ново Водолагский районный уфологический клуб; Донецкий районный уфо-
комитет; Донецкий областной центр по изучению аномальных явлений; Днепродзержинская региональная 
ассоциация по аномальным явлениям; Запорожский областной уфологический клуб; Запорожская секция 
астрономии и аномальных явлений; Полтавская уфологическая группа «Сфера»; Секция по АЯ при Киевской 
обсерватории АН УССР; Одесская творческая лаборатория Международного центра развития человека АН 
СССР; Одесская инициативная группа по аномальным явлениям (ИГрАЯ); Одесская уфологическая группа; 
Запорожский центр биоэнергоинформатики; Сумская областная уфологическая секция. Украинской комиссии из 
проблем аномалистики (УКПА), в которую вошли: Научно-исследовательский институт по изучению аномалий 
(RIAP).
2011.09.07 Винницкая областная комиссия по изучению АЯ
2014.06.14 Международный научно-исследовательский центр «EIBC», в который вошли: Группа «Skywatchers 
Ukraine»; Харьковский клуб исследователей неопознанного.
2014.09.03 Уфологическая комиссия РГО, что унаследовала материалы: Ленинградской комиссии по 
аномальным явлениям при ГО СССР; Проекта «Сетка-АН» при Академии Наук СССР; Горьковской комиссии по 
аномальным явлениям в окружающей среде Комитета ВСНТО по проблемам охраны окружающей среды; 
Ленинградской комиссии по аномальным явлениям при ВСНТО; Северо-Кавказского филиала «Уфоцентра»; 
Объединения по изучению феноменов аэрокосмического типа «Факт»; Ярославской группы по изучению ААЯ; 
Свердловской уфологической группы; Ленинградского городского клуба уфологов при ЛМДСТ; Новороссийского 
уфологического общества «Ореол»; Самарского УФО-клуба; Газеты «Аномалия» ….

• Спадковість



• Іноваційність 

Відділ Проект Мета

1.Інформаційно-
технічний

Спадок Систематизація та облік архівних матеріалів 
щодо АЯ 

Глос Створення словника ключових термінів 
аномалістики

2.Системно-
аналітичний

Ототожнення -
Прорив

Параметризація та автоматизація 
ототожнення АЯ

Щит Розробка цивільного захисту населення 
3.Експериментально-
конструкторський

Атрактор Вивчення нетривіальних дій
Обеліск Виявлення і дослідження аномальних зон та 

артефактів

4.Загально-фізичний Квант Розробка нових пояснень квантової механіки 
до аномальних явищ

Сила - Пошук Розвиток здібностей людини, виявлення 
зниклих  людей, предметів

Edge Sciense, залучення передових розробок, розробка проектів



• Форми діяльності

1. Засідання Координаційної ради 
двічі на місяць

2. Періодичні семінари і 
конференції «Вивчення ААЯ»

3. Проекти 
4. Виїзні дослідження (в межах 

Києва)
5. Експедиції (за межами Києва)
6. Участь і співорганізація

наукових та освітніх заходів
7. Майстер-класи, навчання
8. Виступи, лекції 
9. Виставки, фестивалі 
10.Дозвілля
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Стратегія і принципи 

1. Презумпція неупередженості
2. Конфіденційність 
3. Національна школа (тільки територія України)
4. Явища із факторами аномальності, пріоритетність
5. Економія ресурсів (наприклад із 2011 року не приймаються поодинокі 

випадки, не підкріплені фото/відео)
6. Розглядаються тільки випадки із матеріальними свідченнями або 

якщо є мінімум два незалежних джерела
7. Пізнання заради знання, некомерційна організація 
8. Демократичність, плюралізм, синектика, командна гра
9. Відкриті обговорення та засідання 
10.Відкритий доступ до результатів
11.Мобільність (24 годинна готовність)
12.…

Два аспекти ААЯ:
1. Національна безпека
2. Новітні технології

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



Аномальні явища – неперіодичні швидкоплинні

явища у оточуючому середовищі, параметри чи

характеристики яких не можуть бути пояснені у 
рамках панівних наукових уявлень.

Аномальне 
явище як 
«чорна 
скриня»

Дослідник
Навколишнє 
середовище

Концептуальна модель апостеріорного дослідження АЯ

Концептуальна  модель апріорного дослідження АЯ

Аномальне 
явище як 
«чорна 
скриня»

Дослідник
Навколишнє 
середовище



Прилади і устаткування:

• Тепловізори

• Радіометри

• Пірометри

• Магнітометри

• Частотоміри

• Чутливі мікрофони
• Бурильне устаткування
• Геодезичне обладнання
• Нічне бачення
• Відео-фото камери
• Далекоміри

• Біноклі

• Металошукачі

• Спеціальні прилади 
• Власні розробки
• Спеціалізоване програмне забезпечення
• Засоби індивідуального захисту та виживання
• Лабораторне оснащення
• Майндмашини

• Спорядження підтримки (рації, фальшвеєри..)

Широке залучення спеціалістів та лабораторій на аутсорсі !



Укрупнений стандартизований перелік явищ і робіт, що 
проводяться при їх дослідженні (витяг):

1. Вивчення спостереження АЯ 
дистанційно

2. Вивчення спостереження АЯ на 
місцевості

3. Дослідження місць взаємодії АЯ на 
місцевості

4. Дослідження місць імовірного 
виникнення АЯ на місцевості

5. Вивчення феномену формацій на 
полях

6. Дослідження матеріальних зразків
7. Дослідження полтергейстних 

феноменів

8. Вивчення феноменів типу привидів 
9. Дослідження імовірних невідомих 

тварин

10.…

АЯ Роботи

1. Опитування і анкетування очевидців
2. Рекогносцировка

3. Геодезична зйомка місцевості
4. Відбір зразків
5. Вимірювання радіологічного фону

6. Стаціонарні відеоспостереження 
7. Лабораторні аналізи зразків
8. Фото-відеозйомка
9. Аналіз фото та відеоматеріалів
10.Розробка гіпотез
11.Моделювання і ототожнення явищ
12. …

Для кожного випадку 
підбирається перелік робіт і 

приладів!
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• Представлення результатів

Наукові праці:

• Повідомлення, доповіді  на 
Засіданнях

• Річні звіти
• Звітно-виборчі зібрання кожні 2 роки
• Доповіді на семінарах, 
конференціях тощо

• Видавнича діяльність 
• Збірники науково-дослідних праць 
• Написання статей у спеціалізованих 
виданнях

• Книги

• Патентування

Інша популяризація:

• Стенди в музеї аерокосмонавтики 
• Стенд на ФАКС НТУУ «КПІ»
• Експозиція в Музеї геології ун-та 
ім. Т.Г.Шевченка…



Кожні 5 років на факультеті виходить збірник наукових праць, що
містить статті, які відображають сучасний стан вивчення та розуміння
ролі аномальних явищ у формуванні картини Світу, наведені теорія,
методики та практичні аспекти досліджень аномальних явищ, отримані
у результаті роботи УНДЦА «Зонд», а також на основі провідного

закордонного досвіду.



• Представлення результатів

• Сайт http://zond.kiev.ua 
• Розділ на сайті ФАКС НТУУ «КПІ»

http://faks.kpi.ua
• Сторінки в соціальних мережах (VK, facebook)
• Сайт «Новини уфології» http://ufology-

news.com ( проект «Ототожнення-Прорив)
• Ютуб канал SRCAA "Zond"
• Компліментарні мережеві проекти

В Інтернеті:

ЗМІ:

• Періодичні виступи на телебаченні 
• Коментарі на радіо
• Інтерв’ю та виступи у друкованих медіа
• Звернення до потенційних очевидців
• Статті в газетах, журналах
• Телепроекти 
• Фільми

• Сценарії

Два аспекти взаємодії зі ЗМІ:
1. Популяризація свідомого 

відношення 
2. Залучення імовірних 

очевидців



• Розглянуто понад 500 випадків 
феноменів

• Здійснено понад 35 експедицій і 
виїзних досліджень

• видано 9 книг та більш ніж 100 статей,  
• прийнято участь у створенні 4 

фільмів. 
• 230 засідань (11.2016), 
• організовано і співорганізовано 5 

конференцій, у 7 прийнято участь

Результати

ААЯ, кадри з відеофільму, 
Севастополь, 2006 р.

НЛО у вигляді трьох 
джерел світла на Подолі, 

Київ,  жовтень 2006 р.

НЛО, с.Рудики Київської обл., 
серпень 2006 р.

Фото НЛО 
у Харкові 
28.05.201

0 р.



Найвагоміші здобутки Центру:
• Розробка методології ототожнення ААЯ
• Розробка цілісних методик об’єктивізації та тестування 

аномальних впливів, багатьох унікальних приладів, установок
• Збереження, доповнення та каталогізація Архіву комісії із 

вивчення АЯ при НТО РЕЗ ім.Попова
• Дослідження полтергейстних феноменів 2005, 2006, 2007, 2009, 

2010, 2012, 2013 тощо, під час яких вдалося зокрема вперше 
зафіксувати феномен на тепловізор

• Дослідження Карадазького чудовиська 2008 
• Дослідження невідомих тварин у Київській області 2009
• Дослідження формацій на полях у с.Кордишівка 2011
• Дослідження Підгірського замку 2011
• Організація семінару  та видання наукового збірника 

«Методологія та практика дослідження аномальних явищ» 2010
• Участь у конференціях «Гіроскопні технології та навігаційні 

системи», «Політ», «Авіа», «Зигелевські читання» тощо 
2005,2006,2012

• Спільна організація конференцій «Екстрасенс 2011 та 2012»
• Закріплення документально взаємодії Факультету 

аерокосмічних систем НТУУ «КПІ» та УНДЦА «Зонд» 2013
• Видання книг «Стежина над безоднею», «Тіні дракона Чінь-

Хуана», О.Л.Кульський 2008, 2012
• Видання двох видань книги «Основи цивільного захисту та 

оборони населення», А.С.Білик, І.В.Леончук 2014
• Участь у підготовці «Український космос» О.П.Прусс 2008



Заявка проведення експедиції

Програма проведення вишукувально-
дослідницьких заходів

Склад експедиції технічне 
забезпечення

Затвердження 
Засідання 

координаційно

ї ради

Проведення експедиції

Концептуальна схема проведення експедиції (приклад)

Звіт

Результати





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



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



Ã²ÏÎÒÅÇÀ



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



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:

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

Відкриття екзопланет



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



V. G. Gurzadyan, R. Penrose: 
CCC and the Fermi paradox

Реліктове випрмінення 
може бути залишком 
попередніх еонів або 
навіть посланнями  від 
цивілізацій які 
існували до «великого 
вибуху»!

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



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 



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

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

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

Сучасний етап 
досліджень людської 
свідомості пов’язаний із
впливом на реальність



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

2012)

Синхронізо

вані 
кварцеві 
генератори 
30 кГц



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



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



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.



«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



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.



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 

Заплутаний 
(нелокальний)

Квантовий 
станРекогеренція Декогеренція    

Чистий або змішаний 
(локальний)



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

Модель впливу аномальних явищ на оточуюче 
середовище у рамках теорії квантової 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!



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



• зміна флори (вплив на квантовомеханічні механізми рослин)



•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



Реальність – спільна практика

1. Наша модель знань – відкрита і доповнюється!
2. Документообіг
3. Обмін досвідом
4. Навчальні проекти
5. Єдина база повідомлень
6. Вироблення спільних методик 
7. Проведення спільних досліджень
8. Організація виїзних досліджень та експедицій
9. Розробка приладів
10.Проведення експериментів 

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



WWW.ZOND.KIEV.UA

Дякую за увагу!


