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Список присутніх, що зареєструвалися на засіданні: 
 

1. Білик А. 

2. Рубанка А. 

3. Прусс О. 

4. Миронов  М. 

5. Проноза М. 

6. Олексюк Р. 

7. Митрофанов В. 

8. Леончук І. 

9. Дмитро Ш. 

10. Руденко І. 

 

1. СЛУХАЛИ:  Публікація збірника УНДЦА «Зонд» - поточні кроки 
Наразі йде робота сформованої редколегії.  

Виникло питання щодо деяких статей, яке вимагає додаткового погодження: 

 Олексюк Р.П. надав на розгляд статтю  «Фізика аномальних явищ та енергетика 

глобального електрокола планети (історично-фізичний аспект)» 

До статті редакційною колегією сформовано зауваження: відсутність відповідності 

структурі збірника, невідповідність тематиці збірника в частині наукової новизни, 

відсутність фізико-математичного обґрунтування. 

 Рубанка А.В. надав на розгляд статтю  «Виявлення аномалій геотектонічного 

характеру за допомогою апаратури МТЗ» 

До статті редакційною колегією сформовано зауваження: відсутність у статті 

очевидності зв’язку предмету розгляду із аномальними явищами. 

 Ярошенко Ю.А. надав на розгляд статтю  «Аргументи до гіпотези багаторівневої 

енергоінформаційної стільникової структури простору» 

До статті редакційною колегією сформовано зауваження: недостатня кількість 

обгрунтувальних посилань, невідповідний формат малюнків. 

 Robert Bernatowicz (Польща) надав на розгляд статтю «Contact – A True Story»  

До статті редакційною колегією сформовано зауваження: відсутність обгрунтувальних 

посилань, відсутність відповідності структурі збірника. 
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ПОСТАНОВИЛИ:   

 Направити зауваження авторам. При урахуванні зауважень у встановлений термін 

(до 15 травня) включити статті до опублікування в збірнику. 

  При не витримуванні терміну, залишити авторам можливість опублікування статей 

на сайті УНДЦА після урахування зауважень. 

 

2. СЛУХАЛИ: Організація проведення науково-дослідної експедиції у 

Житомирську область  
Обговорено поточні питання експедиції, її склад та формування програми.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:   
Продовжити роботу. Графік та дати погодити окремо. 

 

3. СЛУХАЛИ: Вхідна кореспонденція Центру 
До Центру надійшов лист Романа З. наступного змісту (пунктуація, стиль оригінала 

збережені): 

«Я Розробив кілька інноваційних наукових(і не тільки наукових) ідей(чи то пак навіть 

винаходів). Теоретично недоведені, але, у разі успішного теоретичного(а ще якщо і 

практичного) доведення успішності гадаю вони принесуть ласий шмат українському 

бюджету лише по самим відсоткам за використання та дасть поштовх розвитку самого 

людства. 

Пропозиція наступного характеру - я розділяю з Вами дані розробки, Ви їх оприділяєте 

куда слід, в разі успішного доведення хоча б однієї в залежності від цінності по 

домовленності я получаю нагороду(багато просити не стану так як є розуміння того що 

ці гроші ітимуть з кишень звичайних людей).» 

Лист був направлений у інформаційно-технічний відділ Центру за належністю. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Відправити дописувачу відповідь наступного змісту: 

«Уважаемый Роман! 

21-й век - это эпоха инноваций. 

Обществу нужны свежие идеи и разработки. 

Однако для реализации какого-то исследования или технологии, необходимо глубокое 

понимание сути рассматриваемого вопроса. 

Микробиология, энергетика, астрофизика... 

Тут на одних общих идеях объемом в 1 страничку печатного текста, вдохновленных 

научно-популярными телефильмами, увы, дела не сделать. 

Если вы всерьез хотите реализовать что-то из своих задумок, вам придется всерьез 

вникать в каждый затронутый вопрос. 

С привлечением математики, физики, биологии и т.п. 

И возможно, вам стоит начать именно с того, чтобы попробовать реализовать идею 

того самого сайта “библиотеки интересных идей”. А.К., зав. инфо-тех. отд.” 

 

      4. СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 

Засідання Центру 13.05.2015. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру 

13.05.2015. 

 



Голова координаційної ради Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу 

Кириченко О. 


