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Список присутніх, що зареєструвалися на засіданні: 
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 Мірасова Л. 
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 ДеМорт М. 

 Челомбітко О. 

 Коваленко Є. 

 Гамаля А. 

 Гіла Д. 

 Проноза М. 

 Тараненко Р.  

  

1. СЛУХАЛИ:   Архівні матеріали Центру Архів 
Відвідано планово Архів Центру, впорядковано матеріали. 

ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома, продовжувати роботу із архівом у рамках 

проекту «Спадок». 

  

2. СЛУХАЛИ:   Планування літніх заходів Центру 
Влітку 2018 року заплановано наступні програмні заходи: 

2.1. Експедиція Яблунівка-Грузьке 2018:  

 встановлення моніторингових комплексів 

 опитування очевидців   

 визначення можливих аномалій у флорі в місці АЯЗ Грузьке (сумісно із 

житомирськими колегами)  

Для виконання задач на баланс Центру прийнято відеокамеру. В цілому 

завершений і готовий до використання модернізований моніторинговий 

комплекс МФ (Коваленко Є.).  

2.2. Проведення літнього польового тренінгу УНДЦА із біолокації 
В рамках навчального проекту Центру заплановано провести польовий тренінг 

УНДЦА із біолокації (біорамками). 

 

http://www.zond.kiev.ua/
mailto:srcaa@zond.kiev.ua


2.3. Проведення двох експедицій «Овруч-2018»  
За свічденням Житомирських колег у області біля Овруцького кряжу є імовірні 

аномальні зони де є свідчення АЯ. В рамках дослідницьких робіт заплановано 

встановлення моніторингових комплексів, опитування очевидців тощо. 

ПОСТАНОВИЛИ: План затвердити за основу. Розробити програми проведення 

заходів (відповідальні – координатори відповідних відділів, в рамках яких 

здійснюється виїзд).   

Окремо провести робочі наради із підготовки устаткування та програми дій 

по кожному пункту планів діяльності.  

Пізніше доповнення: Експедиція «Яблунівка-Грузьке 2018»  попередні результати: 

 Заявка-програма проведення експедиції 

1.Робоча назва експедиції Експедиція «Яблунівка/Грузьке-2018» 

 

2.Мета експедиції 1. Еко-ботанічне дослідження флори АЯЗ Грузьке;  

2. Встановлення комплексів моніторингу у АЯЗ 

Грузьке (повторно) та АЯЗ Яблунівка. 

 

3. Основа для експедиції, опис  

факторів аномальності 

Попередні дослідження УНДЦА, свідчення очевидців, 

покази приладів тощо 

 

4.  Місце проведення 

експедиції 

Дачне селище в Підгірцях під Києвом 

 

5.   Дати проведення 

експедиції, строк 

08.07.18 

 

6.Відділ/філіал 
6.1. Заявник/керівник ведення 

робіт 

6.2.Проект Центру, в рамках 

якого здійснюється експедиція 

(якщо є) 

Заявник/керівник: УНДЦА “ЗОНД” к.т.н. Білик А.С. 

/Проекти «Обеліск», «Квант», «Сила-пошук», 

«Ототожнення-прорив» 

  

 

7. Попередній особовий склад експедиції 

П.І.Б. Посада або напрямок досліджень Контакти 

Проноза М.І. експерт загально-фізичного відділу  

Кириченко О. 2.заст.гол., координатор інф.-технічного відділу  

ДеМорт М. експерт загально-фізичного відділу  

Коваленко Є. співробітник загально-фізичного відділу  

Чорнай Ю. учасник експериментально-конструкторського 

відділу 

 

Мірасова Л  експерт загально-фізичного відділу  

Білик А. голова Центру  

Челомбітко О. учасник дослідження  

Букет А. учасник дослідження  

Хом’як І. К.б.н, керівник спеціалізованої лабораторії 

Житомирського ун-ту 

 

 



8. Порядок виконання робіт і технічне забезпечення 
 

"Група Б" "Група Х" 

Керівник к.т.н. Білик А 

Кириченко О. 

Коваленко Є. 

Проноза М. 

Чорнай Ю. 

Де Морт М. 

Мірасова Л. 

Рюрик О. 

Керівник к.б.н. Хом'як І. 

Дишлева Н. 

Букет А. 

 

 

№ Вид робіт Виконавець Потрібне 

обладнання 

Тривалість 

1 Опитування 

очевидця та 

супутніх осіб у 

випадку наявності 

 

"Група Б"/Яблунівка 

Диктофон, 

записники 

1 година 

 

2 Зняття фонових 

показів, 

рекогносцировка 

"Група Б"/Яблунівка Дозиметр, 

магнітометр, 

частотомір, 

Компас, 

канцелярське 

приладдя 

1 година 

 

3 Розгортання 

моніторингу 

"Група Б"/Яблунівка  Моніторинговий 

комплекс 

1 година 

 

4 Обстеження 

території, флори 

"Група Х"/Грузьке Засоби дослідження 

флори 

 

2 години 

 

5 Зняття фонових 

показів, 

рекогносцировка 

"Група Х"+"Група 

Б"/Грузьке 

Дозиметр, 

магнітометр, 

частотомір, 

біолокаційні 

прилади 

1 година 

 

6 Розгортання 

моніторингу 2 

"Група Х"+"Група 

Б"/Грузьке 

Моніторинговий 

комплекс 

1 година 

 

Відбирання зразків – за необхідності в складі робіт із обстеження.  

Роботи ведуться за суміщеним графіком. Виїзд із Києва 10:00. Планований час повернення 

– 18:00. 



Функціональні обов’язки: 

П.І.Б. Посада або напрямок досліджень 

Проноза М.І. експерт загально-фізичного відділу 

Кириченко О. 2.заст.гол., координатор інф.-технічного відділу 

ДеМорт М. експерт загально-фізичного відділу 

Коваленко Є. експерт загально-фізичного відділу 

Чорнай Ю. учасник експериментально-конструкторського відділу 

Мірасова Л  експерт загально-фізичного відділу 

Білик А. голова Центру 

Челомбітко О. учасник дослідження 

Букет А. учасник дослідження 

Хом’як І. К.б.н, керівник спеціалізованої лабораторії Житомирського ун-ту 

Дишлева Н. учасник дослідження 

 

Попередні отримані результати: 

 Проведено оновлену рекогносцировку у зонах «Яблунівка», «Грузьке-1 (чортів 

місток, панський горбок)» та «Грузьке-2» (ліс із примарною бесідкою) 

 Завдяки сумісній злагодженій роботі УНДЦА та партнерів-біологів із ЖДУ 

встановлено аномалії у флорі і фауні у АЯЗ «Грузьке-1» та «Грузьке-2», зокрема – 

відсутність рослинного покриву, активність тварин (імовірні косулі, які поодинокі 

у цьому регіоні, дерли рогами дерево) у ядрі «Грузьке-1» (зони «порталу»), 

аномалії у розвитку рослин – дихотомія, одно направлена зігнутість, зменшення 

кількості лігніну («Грузьке-2»). Слід згадати, що численні косулі згадувалися 

очевидицею як ознака переходу у «паралельний світ» 

 Здійснене відбирання зразків флори в осередках АЯЗ, зібрано дані для біоіндикації 

аномальних зон 

 Здійснене вимірювання ел.потенціалу ґрунту у різних ділянках біля АЯЗ «Грузьке-

1» 

 Вперше у практиці УНДЦА та вітчизняної аномалістики загалом – застосовано 

стаціонарний моніторинговий комплекс МА із відео-спостереженням (АЯЗ 

«Яблунівка»), комплекс дозволяє автоматично безперервно вести відео-зйомку 

обрію і зберігати її трек на приєднаний накопичувач даних, а також передавати 

дані у режимі онлайн. 

 Опитано нового очевидця імовірного ААЯ в зоні «Грузьке-2». 

 АЯЗ знято квадрокоптером також вперше за практику їх досліджень 

Зареєстровані баги в роботі цифрової фото-відеоапаратури. 

 
Рис.1. Зйомки квадрокоптером УНДЦА АЯЗ «Грузьке-1» 



 

 
Рис. 2. Супутникова карта Гугл місця обльоту «Грузьке-1», простежується Зміїв Вал 

 
Рис. 3. Місце у осередку АЯЗ «Грузьке-1», ліщина пошкоджена рогами імовірно косулі, 

сліди копит, з невстановлених причин відсутня рослинність 

 



 

 
Рис. 4. Аномальні зміни рослинності і проведення досліджень у лісі, «Грузьке-2» 

 

 
Рис. 5. Місцевий мешканець-грибник розповідає про спостереження трикутного ААЯ у 

лісі 

 



   
Рис. 6. Встановлення стаціонарного моніторингового комплексу спостереження за 

небокраєм і виявлення аномалій типу ААЯ 

 

 
Рис. 7. Перші кадри із відео, отримані в результаті автономної роботи моніторингового 

комплексу – розробки УНДЦА, в осередку АЯЗ «Яблунівка» (нічний час доби) 

 



Таблиця 1. Індекси біоіндекації 

Author_Nomber HD FH RC SL CA NT AE TM 

№2010 12,24 5,74 7,84 7,00 6,11 7,10 7,18 8,97 

№2010a 12,40 12,43 5,53 7,90 6,95 6,13 6,93 7,13 

№2011 13,20 5,13 7,80 6,95 5,45 7,73 7,77 8,89 

№2012 11,81 6,65 7,98 7,88 6,54 7,23 7,52 8,24 

№2013 12,28 6,34 7,63 7,81 6,72 7,34 8,00 8,07 

№2014 10,86 7,68 8,00 8,71 7,29 6,79 6,21 8,75 

2017 10,08 7,23 7,02 7,40 6,40 4,69 5,50 8,84 

2018 10,67 7,13 7,88 7,60 7,15 5,38 6,29 8,54 

2018 10,67 7,13 7,88 7,60 7,15 5,38 6,29 8,54 

2019 10,46 6,80 7,14 7,68 6,80 5,39 6,02 8,48 

2020 10,29 6,53 7,66 7,66 7,00 5,50 6,08 8,87 

2027 12,58 7,20 7,43 7,30 6,28 5,50 7,85 8,25 

2028 12,48 7,20 7,33 7,50 6,38 5,75 7,58 8,39 

2029 11,00 7,00 7,75 7,71 7,38 5,88 6,33 8,64 

2030 12,32 7,45 7,32 8,09 7,09 6,91 7,68 9,05 

2031 11,67 6,00 6,15 5,87 5,85 4,59 6,43 8,28 

2031a 11,86 5,97 6,17 5,86 5,78 4,67 6,66 8,16 

2032 11,80 5,78 5,86 5,74 5,71 4,36 6,09 7,96 

2033 12,20 5,80 6,11 5,88 5,89 4,61 6,44 7,96 
 коротка х-ка 
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Продовження таблиці: 

7,67 8,12 5,84 7,00 10,92 13,87 контроль до із обгризеним деревом типовий 

12,48 8,03 8,33 5,93 6,92 11,23 аномалія із обгризеним деревом 

7,46 8,25 5,29 7,09 10,58 13,40 контроль до аномалія із обгризеним деревом вологіша 

8,85 7,30 6,92 9,38 6,37 18,07 Те ж деревом антропогенізована 

9,37 7,30 7,13 9,63 6,49 18,26 Те ж деревом нітрофікована 

8,93 7,68 7,64 9,47 2,42 19,62 контроль до аномалія із обгризеним деревом витоптана 

8,68 8,41 7,54 8,77 5,27 18,19 контроль до аномалія на полі 

8,71 8,46 7,42 8,83 5,12 17,89 аномалія на полі 

8,71 8,46 7,42 8,83 5,12 17,89 "груша" 

9,06 8,33 7,52 9,65 6,23 18,11 "груша" контроль на місці можливого трубопроводу 

8,66 8,55 7,53 9,25 5,55 18,13 варіант 1. біля "звивистої дороги" 

8,86 7,69 7,45 7,94 4,83 18,55 варіант 2. біля "звивистої дороги" 

8,92 7,75 7,40 8,29 5,30 18,31 варіант 3. біля "звивистої дороги" 

8,95 8,00 7,42 9,64 5,56 18,63 варіант 4. біля "звивистої дороги" 

8,73 7,73 7,55 9,56 2,89 20,18 витоптана ділянка  біля "звивистої дороги" 

8,67 7,80 6,61 6,70 10,29 15,17 контроль аномалія "телепорт" 

8,74 7,92 6,65 6,57 9,50 15,57 аномалія "телепорт" 

8,66 7,72 6,75 6,74 10,97 14,57  контроль "Беседка" 

8,85 7,70 6,83 6,63 11,01 15,37 "Беседка" 
континен 
тальність морозність освітленість 

антропогенний 
тиск 

показник 
саморозвитку 

структурна 
ентропія   

 

 
Рис. 8. Позначення на мапі місцевості біоіндикації рослинності та її аномалій 

 



 
Рис. 9. Дані моніторингового комплексу у АЯЗ «Грузьке-1» за місяць спостережень 

 

Детально обговорено результати, заслухані думки учасників експедиції. 

Виступили: 

Кириченко О.: По-перше, поздоровляю усіх з епохальними подіями. 

Ми виходимо на рівень досліджень відомої АЯЗ Хесдален, застосувавши автоматизовані 

системи мониторингу. 

По-друге, паралельно з геофізичними вимірюваннями та астрономічними 

спостереженнями ми залучаємо методи фітоіникації, запросивши відомого профільного 

науковця еколога доц. І.Хомяка. 

По-третє, з'явилося уявлення щодо фізичної спорідненості різних АЯЗ.  

Це нові методи та перспективи досліджень, це новий рівень.  

 

Білик А.:  Вважаю що окрім вдосконалення засобів збору даних, якими є наші 

моніторингові комплекси, на часі думати про засоби обробки. 

Зокрема у нас починає накопичуватися значний обсяг відеоданих, що напевне фіксують 

різнорідні явища. Ніяких людських ресурсів, та й уважності і всидчивості не вистачить 

для "ручного" продивляння днів і ночей записів відео із "піксель-хантінгом", де явища 

можуть бути швидкоплинними. 

Для цього видаються перспективними алгоритми обробки, для яких можна розробити 

правила дискримінації - наприклад відбір відрізків відео за яскравістю, швидкістю руху 

об'єктів, їх формою, розмірами, контарстністю із фоном тощо. Початково такі алгоритми 

можна відпрацювати на існуючих відео взагалі і на знов знятих нашим першим зразком 

комплексу зокрема. 

Також такий підхід дозволить зекономити місце на жорстких дисках, так як вбудований 

алгоритм стиратиме неінформативні монотонні ділянки на яких нічого не відбувається, а 

також оперативно сигналізувати нашій робочій групі, присилаючи відео фрагменти із 

позанормативними показниками. 

Про те як можуть бути побудовані алгоритми розпізнавання: 

https://cyberleninka.ru/article/v/issledovanie-vozmozhnosti-ispolzovaniya-kosmicheskih-

snimkov-dlya-vyyavleniya-arheologicheskih-obektov 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21029685 

Про перспективність методів 

https://www.ted.com/talks/sarah_parcak_help_discover_ancient_ruins_before_it_s_too_late/tran

script?awesm=on.ted.com_huUZ&source=twitter&utm_medium=on.ted.com-

twitter&utm_campaign=&utm_content=addthis-custom&utm_source=direct-

on.ted.com&language=ru 

https://za-neptunie.livejournal.com/109956.html 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

 Потрібно провести в подібних умовах зйомку в різних типах ландшафтів (класах 

рослинності). Створити невеличку базу даних (хоча б по 5-10 фото) для того щоб 

встановити загальні закономірності. Потім це дозволить вишуковувати теплові 

аномалії і відфільтровувати ті, що нам лише здаються аномаліями а насправді є 

нормою для певного типу ландшафту. 

 Для подальшого аналізу потрібно до даних біоіндикації добавити фізичні 

параметри і спробувати пошукати залежності. Необхідна велика база даних для 

аномальних зон із подібними ефектами. 

 Розробити засоби обробки даних, що отримуються із моніторингового комплексу з 

відео каналом, із ефективними алгоритмами автоматизованого виявлення аномалій 

для оперативних дій. 

 

3. СЛУХАЛИ: Запити Центру 
Підготовлене до розіслання повідомлення-запит щодо можливих спостережень КНП в 

Україні. Цього року повідомлення направлене ключовим інформаційним порталам та ЗМІ 

щодо агродіяльності в Україні (як минулого року), а також агрохолдингам: 

 

«Шановні працівники агропромисловості! 
До Вас звертаються представники Українського науково-дослідного Центру 

вивчення аномалій (УНДЦА) «Зонд», що діє при факультеті авіаційних і космічних систем 

НТУУ «КПІ». УНДЦА «Зонд» із 2004 року займається науковим вивченням аномальних 

явищ (АЯ) на терені України та є інтелектуальним наступником державної Комісії із 

вивчення АЯ, що діяла в УРСР із 1980 р., і яку очолював академік, д.т.н., проф. 

Г.С.Писаренко. 

Метою діяльності УНДЦА «Зонд» є систематизація та аналіз наявної інформації про 

АЯ, їх ототожнення та встановлення природи їх походження; налагодження широкої 

кооперації зі спорідненими організаціями як в Україні, так і за її межами. Актуальність 

цієї проблематики підтверджена широкими дослідженнями за кордоном і багаторічним 

досвідом нашої науково-методичної роботи, зокрема участю у наукових конференціях 

«Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної 

техніки» (НТУУ «КПІ»), «Політ» (НАУ), виданням міжнародних збірників наукових 

праць «Методологія та практика дослідження аномальних явищ» (К.: Науковий світ, 2010. 

– 128 с), «Аномальні явища: методологія та практика досліджень» (К.: Політехніка, 2015. 

– 130 с), монографій та ін. 

Одними з найбільш наукоємних є вивчення аномальних формацій “кола на полях”. 

Перше наукове дослідження аномальних геометричних формацій на полях в Україні у 

Вінницькій області в 2011 році (див. Додаток 1), дало унікальний дослідницький матеріал 

та показало кореляцію із результатами зарубіжних колег. Зокрема досліди, проведені 

Національним університетом біоресурсів і природокористування та Національною 

Академією аграрних наук України засвідчили видозміну рослин на клітинному рівні і 

зміну хімічного складу ґрунту у зоні локалізації феномену. 

Так само науковий інтерес становлять аерокосмічні явища, спостережені із землі або 

в повітрі, що демонструють фактори аномальності: велику яскравість, незвичні світлові 

ефекти, значні миттєві прискорення під час руху, велику швидкість, форму тощо – 

нехарактерні для явищ відомого антропогенного або природнього походження. (див. 

Додаток 2) 

Тому ми звертаємося із проханням, якщо Вам відомі випадки спостережень АЯ 

будь-якого виду, своєчасно повідомляти про це нашу організацію із метою 

проведення оперативного дослідження і об'єктивного наукового аналізу феноменів». 
 



ПОСТАНОВИЛИ: Текст і рішення про розіслання затвердити, перелік адресантів 

узгодити окремо у робочому порядку, моніторити простір медіа щодо КНП. 

 

4. СЛУХАЛИ: Коваленко Є. Повідомлення: Нейрокванти і свідомість. 

Не протоколювалося.  

 

5. СЛУХАЛИ: Попередні результати  виїзного дослідження «Можливі аномальні 

явища в Шулявській балці, територія Київського зоопарку». 
За поданням очевидців проведене рекогносцировочне дослідження місць імовірних АЯ на 

території зоопарку. 

Імовірні аномалії що про них повідомили очевидці: 

 Світіння 

 Спонтанні хлопання дверей 

 Звуки невстановленого походження 

 Прояви у снах 

Для вивчення було взято фото-відеокамери, дозиметр, магнітометр, термовізор, 

металошукач та рамки. 

Проведено: 

 Огляд місць на які вказали очевидці 

 Ретельне опитування очевидців 

 
Рис. 10. Ангар, біля якого за свідченням очевидців, відбувалися аномалії 

 



 
Рис. 11. Огороджена територія «Зоокотів», біля якої відбуваютья імовірні події феноменів, 

очевидиця – працівниця-волонтер Зоокотів показує на місце спостереження імовірної 

аномалії. 

 
Рис. 12. Шулявська балка у місці примикання до об’єкту дослідження 

 

Попередні висновки: феномен наразі не у активній фазі. Свідчення стосуються в 

основному суб’єктивних переживань очевидців, фото відео підтверджень наразі поки 

немає. Імовірно у зоні вивчення знаходиться ГПЗ, також можливі спонтанні прояви 

надзвичайних здібностей працівників. 



ПОСТАНОВИЛИ:  

 Поновити вивчення даного випадку при появі нових свідчень можливих АЯ із 

матеріальними свідоцтвами або якщо будуть повідомлення про активну фазу 

феномену 

 Запропонувати методи нейтралізації можливих проявів ГПЗ (відповідальний 

Проноза М.І.).  

 При рецидиві, дослідити місце більш ретельно, із застосуванням моніторингових 

комплексів УНДЦА. 

 

6. СЛУХАЛИ: Повідомлення про АЯ і їх аналіз 

6.1. Очевидиця, М.Маліна прислала повідомлення про моживе ААЯ: 
Оригінал повідомлення (стиль і пунктуація збережені): 

«Тільки що стали свідками дивного явища. Побачили в небі об'єкт, який летів. 

Спочатку подумали, що то літак. Потім об'єкт почав знижатися. Ми прийшли до 

думки, що то китайський ліхтарик. Воно приземлилося. І виглядає от так. Світиться 

вже десь більше години. Ліхтарик, по ідеї, вже б давно згорів. Що вона таке? 

Виходимо періодично на балкон - світиться! Диму немає. Не робиться не більшим, 

не меньшим... Фото з різним ступенем наближення». 

Оригінали фотографій, наданих очевидицею, наведені нижче: 

 
Рис. 13. фото очевидці 

 
Рис. 14. фото очевидці 

 

«Судячи з фото вдень, об'єкт приземлився на дах будинку. Ось цей будинок в 

наближенні.» - дописала очевидиця. 

 



  
Рис. 15. фото очевидці будинків вдень в напрямку спостереження до того 

 

Заслухані думки учасників Центру. Виникла жвава дискусія. 

Кириченко О.Г.: Згідно перебігу подій, опівночі джерело світла жовтого видимого спектру 

з яскравістю рівня вуличного ліхтаря повільно знизився над Сирцем, приземлилося на 

покрівлю (?!) 5-поверхового будинку та ще й десь біля години (!) випромінювало світло 

нерухомо. 

На кульову блискавку це не схоже (бо занадто довго), якщо це дрон то з напрочуд 

потужною лампою (можливо галоген). 

Кутовий розмір згідно наявного фото нажаль не встановити, тому що автофокус камери 

смартфону не зміг захопити об'єкт, він розмитий, не у фокусі». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Вивчити даний випадок шляхом більш детального опитування і можливого анкетування 

очевидиці,  спробувати знайти інших очевидців явища.  

Наразі даних замало для винесення висновків щодо природи явища, а фото не дає 

можливості отримати додаткову інформаці. Із природних гіпотез слід найбільш 

імовірними розглядати дрона, китайський ліхтарик, або астрономічне явище (зірка, 

планета). 

 

7. СЛУХАЛИ: Засідання харківської філії УНДЦА 
Харківська філія УНДЦА «Зонд» планує провести поточне засідання (керівник провідний 

експерт Центру Петров С.). Попередня програма засідання: 

 

Програма Засідання №2(8) філіалу Українського науково-дослідного Центру 

вивчення аномалій «Зонд» в Харкові 

1.НЛО та ОЛО над Харківом і Чугуєвом  

2.Місця з імовірною аномальністю на Харківщині  

3.Полтергейст в Липцях на Харківщині 1853 року  

4.Привид в Бабаях, Харківського району, 2017 року  

5.Привид в Кожухово, Московського округу, 2018 року  

6.Результати поїздки в Кивий Ріг 2018  

7.Імовірний імплант  

8.НЛО під час авіарейсу Москва-Рим, 2018  

9.Ідентифікація НБС в Роменському районі, Сумської області  

10.Розвідувальна поїздка в Красноградський район на місце ядерного взриву у 1972р. 

11.НБС в Харківському районі 2018р 

 

Більш детальна інформація: 

7 червня 2018 року, відбудеться друге в цьому році засідання філіалу УНДЦА «Зонд» в 

м.Харків, за адресою: вул.Сумська, 2, кафе «Пузата Хата», на другому поверсі, біля 

станції метро «Історичний музей», з 15:00. Звертатись за тел. +38(050)0265205 Сергiй 

Петров, координатор філіалу УНДЦА «Зонд» в м.Харків. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



Програму затвердити за основу. Побажати успіхів колегам. 

 

8. СЛУХАЛИ: Огляд космофізичних новин 

8.1. Метан и древняя органика. Curiosity нашел новые следы 

потенциальной обитаемости Марса 
На состоявшейся вчера пресс-конференции специалисты NASA рассказали о новых 

находках миссии марсохода Curiosity. Они, безусловно, заинтересуют всех, кто надеется, 

что на Марсе была или возможно даже по-прежнему существует жизнь. 

Во-первых, Curiosity удалось найти следы древних органических соединений. Они были 

обнаружены в осадочных породах возрастом около 3,5 млрд лет. Для этого ученые 

изучили состав газов, выделившихся в результате высокотемпературного пиролиза 

образцов грунта, произведенных химической лаборатории SAM на борту марсохода. 

Анализ показал наличие серосодержащей органики — тиофенов, а также ароматических 

и алифатических углеводородов. 

 
Рис. 16. Curiosity удалось найти следы древних органических соединений. Они были 

обнаружены в осадочных породах возрастом около 3,5 млрд лет. 

 

Исследователи особо подчеркивают, что все обнаруженные Curiosity вещества могут 

иметь как биологическое, так и небиологическое происхождения. Но в любом случае 

находка является важным этапом в астробиологических исследованиях красной планеты. 

Современный Марс крайне неблагоприятен к органике. Любые органические молекулы на 

поверхности планеты очень быстро разрушаются под действием излучения и химического 

воздействия. Обнаружение подобных веществ в осадочных породах подтверждает, что 

древний Марс имел намного более благоприятные условия, которые могли способствовать 

возникновению там жизни. 

Во-вторых, были опубликованы результаты нового исследования марсианского метана. 

Этот газ часто называют маркером жизни, но это не совсем точно. Метан может 

формироваться как в ходе биологических, так и небиологических процессов. Но дело в 

том, что этот газ достаточно быстро распадается в атмосфере под действием 

ультрафиолета. Поэтому, когда Curiosity впервые обнаружил следы метана в марсианской 

атмосфере, это произвело небольшую сенсацию. Мнения ученых разделились — от 

предположений, что все дело в ошибочной интерпретации данных, до осторожных 

надежд, что газ может являться продуктом жизнедеятельности местных бактерий. 



Исследователи проанализировали собранные Curiosity данные о содержании метана в  

атмосфере за 55 месяцев (почти 3 марсианских года). Оказалось, что изменения его 

концентрации носят ярко выраженный сезонный характер. В среднем, количество газа 

составило 0,41±0,16 миллиардных долей на единицу объема. В течение года показатель 

менялся от 0,24 до 0,65 миллиардных долей на единицу объема. Самая высокая 

концентрация метана наблюдалась в конце зимы в северном полушарии или в конце лета 

в южном. 

 
Рис. 17. Сезонные колебания концентрации метана в марсианской атмосфере. Источник: 

NASA/JPL-Caltech 

 

Исходя из этих данных, ученые исключили вероятность того, что метан может 

формироваться вследствие разложения органики, доставленной на поверхность Марса 

метеоритами или кометами. Наиболее вероятной версией его происхождения является 

геологическая. Источником газа могут являться клатраты — соединения, формирующиеся 

при определенных термобарических условиях из воды и химических веществ. Впрочем, 

биологическая версия происхождения метана пока что не исключена. 

Загадка марсианского метана может разрешиться уже в ближайшие годы. Недавно 

приступившей к выполнению научной программы аппарат TGO должен определить 

участки поверхности, откуда выделяется этот газ. В 2021 г. эстафету переймет марсоход 

Pasteur. В числе прочего, он сможет провести изотопный анализ метана, что также может 

дать ответ на вопрос об источнике его происхождения. На Земле метан, имеющий 

биологическое происхождение, содержит меньше изотопа углерода-13, нежели метан, 

имеющий небиологическое происхождение. 

 Кроме того, Pasteur будет оснащен буром, который позволит ему брать пробы 

марсианского грунта с глубины до 2 м. Ученые надеются, что с его помощью они сумеют 

изучить состав самых древних образцов марсианской почвы и понять, какие вещества в 

них содержатся.  



Установленная на борту марсохода химическая лаборатория будет в состоянии определять 

в какую сторону «закручены» органические молекулы. Это может помочь установить 

имеют ли они биологическое происхождение. https://universemagazine.com/4025/  

По материалам: https://www.jpl.nasa.gov  

 

       4. СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 

Засідання Центру в новому навчальному семестрі НТУУ «КПІ» в вересні 2018 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати наступне Засідання Центру в 

новому навчальному семестрі НТУУ «КПІ» в вересні 2018 року. До того проводити 

локальні робочі наради із усіх питань.  

 

 

Голова координаційної ради Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

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

Кириченко О. 

 


