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Abstract: The study of anomalous phenomena 

needs some relevant methods including 

radiophysics, quantum field theory and 

cosmology. So we always go from the concept to 

experiment 

 

Анотація: Вивчення аномальних явищ 

вимагає залучення відповідних методів із 

радіофізики, квантової теорії поля та 

космології. Від концепції до експериментів 



Під аномальними явищами (АЯ) маються на увазі локалізовані в 

певних просторово-часових (П-Ч) масштабах нетривіальні фізичні 

ефекти, природа і походження яких не встановлені.  

АЯ можна дещо умовно поділити на «мобільні» аномальні аерокосмічні 

явища (ААЯ), більш відомі як НЛО, і більш-менш стаціонарні 

«аномальні зони» (АЯЗ), як, наприклад, деякі з так званих «кіл на 

полях». 

Принципово важливим є розгляд цих феноменів як відкритих фізичних 

систем, що обмінюються з навколишнім середовищем енергією та 

інформацією. Дана обставина дозволяє досліджувати АЯ як комплекси 

природних фізичних явищ, специфічним чином взаємодіючих з 

зовнішнім середовищем  





Головними проблемами дослідження АЯ є нетривіальність і 

різноманітність фізики феноменів («миттєві переміщення», 

«неможливі» траєкторії і швидкості, «силові поля» і ефекти нелінійності 

метрики П-Ч, зміни фізичних процесів у різних технічних приладах і 

пристроях, супутні парапсихологічні явища). 

У коло проблематики досліджень АЯ потрапляє проблема формування 

фізичної картини Всесвіту, яка в принципі допускає існування настільки 

нетривіальних явищ.  

Розглянутий комплекс фізичних ефектів на перший погляд суперечить 

традиційній науковій картині світу, проте відомі фізичні явища, що 

мають схожість з низкою властивостей феноменів.  

Ототожнення цих явищ із відомими проявами феноменів є 

перспективним шляхом до розуміння природи і походження АЯ  



Розвиток концептуальних уявлень про необхідність аналітико-

теоретичного ототожнення явищ, що проявляються у феноменах, з їх 

подальшою експериментальною перевіркою, сформульованих відомими 

вченими Д.Мак-Кемпбеллом (США) і Ж.Валле (Франція) у 1960-70-х рр. 

В рамках даної концепції доцільне оперування актуальними 

уявленнями, в першу чергу, таких галузей науки як радіофізика, фізика 

елементарних частинок і квантова теорія поля, а також квантова 

космологія   



Застосування радіофізичних методів природньо в першу чергу тому, що 

основний спектр реєстрації різноманітних явищ у навколишньому 

середовищі — електромагнітний (ЕМ), а дослідницьке обладнання, в 

основному, функціонує на основі електродинаміки і електронних схем.  

Можливе порівняння фізичних ефектів індукованих в різних матеріалах 

АЯ і засобами «НВЧ-енергетики»; плазмових ефектів АЯ з ефектами 

іоносферного зондування та трансзвуковими літальними апаратами, та 

ін. 



Доцільно проаналізувати багатовимірні теорії струн та ін. з 

гіпотетичними ефектами динаміки вакуумного стану, що допускають 

можливість змінності самих законів фізики; конфігурації фізичних 

полів, які індукують нетривіальну геометродинаміку П-Ч. 

Розглянути космологічні моделі всесвіту-«Мультиверсуму», що 

природним чином включає такі нетривіальні фізичні феномени, як АЯ і 

супутні їм екзотичні ефекти.  

Перспектива об'єднання проблематик уфологічних, парапсихологічних 

та інших феноменів в процесі розвитку певних напрямків квантової 

теорії і космології («розгалуджений Всесвіт» Х.Еверетта, 

«голодинаміка» Д.Бома) 



Суттєво, що, наприклад, нерідко спостерігаємі «безінерційні» зміни 

траєкторії руху ААЯ під прямими і гострими кутами можуть 

розглядатися як один з ключових «факторів аномальності» при спробах 

ідентифікації АЯ; а здатність об'єктів раптово «з'являтися» і 

«зникати», наче вони довільно змінюють свою щільність і структуру 

або миттєво переміщаються між різними областями П-Ч, може бути 

ключем до визначення їхнього походження 



Просторово-часова і подієва локалізація АЯ в навколоземному просторі 

і в історії людства може вказувати на якусь вельми тісну взаємодію 

світу феноменів з нашим світом, близькість їх взаєморозташування і 

спорідненість фізичних умов.  

Адже, наприклад, у класичній астрофізиці зоряно-планетарні об'єкти 

віддалені один від одного на справді гігантські космічні відстані нашого 

Всесвіту; в струнно-бранній космології різні світи можуть мати 

абсолютно різні фізичні закони; а от в теорії «розгалудженого Всесвіту» 

Х.Еверетта — просторово-часові координати і фізика «альтернативних 

світів-хвильових пакетів» практично збігаються... 





Аналітична обробка достовірних та інформативних спостережних 

матеріалів з метою визначення фактора аномальність та класифікації 

феноменів, формування попередніх уявлень про природу і напрями 

їхньої діяльності, накопичення статистики проявів феноменів з метою 

картографування АЯ  



Фізико-теоретичні дослідження як окремих ототожнених фізичних 

проявів феноменів і супроводжуючих їх ефектів, так і цілісних фізичних 

моделей аж до глобальних космологічних, що включають в себе такі 

феномени як поширений випадок, у відповідних проблематики 

областях радіофізики, фізики елементарних часток, квантової теорії 

поля і космології (а при необхідності і в інших, наприклад, геофізичних 

дослідженнях АЯЗ), — у співпраці або на базі профільних науково-

дослідних установ 



Польові вимірювальні дослідження фізичних властивостей ААЯ 

актуальними методами оптичного моніторингу, радіометрії та 

радіолокації, магнітометрії АЯЗ різної природи, НВЧ-діелектрометрії 

екранованих еталонів, частотохронометріі, спектрального аналізу 

фонових шумів в екранованих ЕМ-коливальних контурах, збору зразків 

«матеріальних свідчень» впливу АЯ та ін. 



Стендове моделювання електромагнітної сигнатури, плазмових та 

інших супутніх фізичних ефектів, навіть геометродинаміки П-Ч 

феноменів з метою їх прямого експериментального дослідження, в 

рамках актуальних методів радіофізики, фізики твердого тіла та ін.  





Особливий інтерес для досліджень представляють насамперед різного 

роду АЯЗ, оскільки в них до певної міри зберігаються сліди 

автентичних фізичних проявів феноменів і по закінченні їх впливу.  

Так, нетривіальні формації, відомі як «кола на полях» злакових та 

інших культур рослин, виділяються з ряду інших АЯ в першу чергу 

періодичністю, а також наявністю залишкових матеріальних слідів 



Дослідження АЯ як системи нетривіальних фізичних явищ в загальній 

науковій картині устрою Всесвіту сприяє не тільки їх безпосередньому 

вивченню, а й розвитку природознавства в цілому. 

Для ефективного вивчення настільки нетривіальних феноменів 

потрібна тісна координація різних галузей науки, із застосуванням 

різноманітних методів і засобів досліджень, оскільки одній 

вузькоспеціалізованій науковій установі практично неможливо охопити 

весь спектр описаної проблематики.  

З урахуванням наукового досвіду, структурна організація та 

функціонування УНДЦА «Зонд» оптимізовані в першу чергу для 

ефективної систематизації та аналітики різних проявів феноменів, з 

подальшим залученням до співпраці профільних науково-дослідних 

установ, з метою як охоплення максимально широкого спектра 

феноменів, так і найглибшого розкриття їхньої природи 
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