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«Bionics, science of constructing artificial systems that have some of the characteristics of living systems. Bionics is not a specialized
science but an interscience discipline; it may be compared with cybernetics. Bionics and cybernetics have been called the two sides of the
same coin. Both use models of living systems, bionics in order to find new ideas for useful artificial machines and systems, cybernetics to
seek the explanation of living beings’ behaviour».

Encyclopædia Britannica

Шановні колеги,

до вашої уваги запропоновано третю компіляцію Інтернет-посилань, присвячених сучасній науці та науково-технічним новинам і «но-
винкам». Підібрані для вас новини, звісно, відображають певною мірою уподобання та погляди укладача цих новин. Може, комусь здається,
що наведений перелік посилань складено за принципом «tutti frutti». Але є ряд запитань, може вони щось прояснять:

 Чи впливають події у Всесвіті («космос») на життя на Землі?
 Може, треба обмежити допитливу думку Людства, і не придивлятись до зірок?
 А може, не так вже корисно знати про те, що було «до нас»?
 Невже, щоб нормалізувати довкілля або зробити майже фантастичний протез для людини, треба вивчати закони фізики, математики,

хімії ?!

Так, ці новини «різновекторні», але вони можуть не тільки допомогти бути поінформованим, вони можуть щось корисне підказати,
щось прояснити, над чимось по-справжньому замислитись, тому що різноманітні новини відображають нескінченні властивості Природи.
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72
2019, 01 вересня

https://nv.ua/world/countries/papa-francisk-prizval-vse-strany-otkazatsya-ot-iskopaemogo-
topliva-iz-za-globalnogo-potepleniya-50040306.html

https://www.radiosvoboda.org/a/news-papa-francysk-zminy-klimatu/30140571.html

Папа Франциск закликав всі країни відмовитися
від викопного палива через зміни клімату
Папа Римський закликав уряди країн світу вдатися до
рішучих кроків з протидії змінам клімату, зокрема
відмовитися від викопного палива.

73
2019, 02 вересня

https://www.sciencealert.com/mineral-never-seen-in-nature-found-buried-in-heart-of-
mysterious-meteorite

 Scientists Confirm The Discovery of a Mineral Never Before Seen in Nature. It was found
along the side of a road in a remote Australian gold rush town. In the old days, Wedderburn was
a hotspot for prospectors – it occasionally still is – but nobody there had ever seen a nugget quite
like this one.

74
2020, 02 березня

https://nv.ua/techno/popscience/uchenye-obnaruzhili-vnezemnoy-belok-v-meteorite-
50073193.html

Занесло із космосу. Вперше вчені виявили молекулу позаземного білка в метеориті.

https://futurism.com/the-byte/scientists-discover-protein-meteorite

For the first time, scientists found a complete protein molecule in a meteorite – and they’re
pretty sure it didn’t come from Earth.

Після аналізу зразків з метеорита Acfer 086 група до-
слідників з Гарвардського університету виявили в них
білок позаземного походження.
Автори роботи пишуть в своєму дослідженні, що буді-
вельні блоки цього білка хімічно відрізняються від на-
земного білка. Вони запевняють, що, «це перше повід-
омлення про білку з будь-якого позаземного джерела».

www.radiosvoboda.org/a/news-papa-francysk-zminy-klimatu/30140571.html
www.sciencealert.com/mineral-never-seen-in-nature-found-buried-in-heart-of-
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75
2019, 21 листопада

https://nv.ua/techno/popscience/zarozhdenie-zhizni-uchenye-nashli-v-meteoritah-molekuly-
saharov-50054827.html

Зародження життя. Вчені знайшли в метеоритах цукрові молекули.
Міжнародна команда вчених знайшла в метеоритах рибозу та інші необхідні для життя

цукру.
Нове відкриття підтверджує гіпотезу про те, що хімічні реакції в астероїдах – батьків-

ських тілах багатьох метеоритів – можуть перетворювати молекули в деякі компоненти
життя.

Група дослідників виявила рибозу та інші біологіч-
но важливі цукру, в тому числі арабинозу і ксилозу, в
двох різних метеоритах, багатих вуглецем, NWA 801
(тип CR2) і Мерчисон (тип CM2).

76
2019, 18 листопада

https://www.nasa.gov/press-release/goddard/2019/sugars-in-meteorites

First Detection of Sugars in Meteorites Gives Clues to Origin of Life

An international team has found sugars essential to life in meteorites. The new discovery
adds to the growing list of biologically important compounds that have been found in meteorites,
supporting the hypothesis that chemical reactions in asteroids – the parent bodies of many
meteorites – can make some of life’s ingredients. If correct, meteorite bombardment on ancient
Earth may have assisted the origin of life with a supply of life’s building blocks.

A concept of meteors impacting ancient Earth. Some sci-
entists think such impacts may have delivered water and
other molecules useful to emerging life on Earth.

77
2019, 27 грудня

https://www.epravda.com.ua/publications/2019/12/27/655349/

Що зробило людство за останні 10 років: 16 видатних наукових відкриттів.
Добігає кінця чергове десятиліття. Які наукові відкриття воно принесло людству?

www.nasa.gov/press-release/goddard/2019/sugars-in-meteorites
www.epravda.com.ua/publications/2019/12/27/655349/
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78
2019, 04 грудня

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-12/fm-bas112719.php

Birds are shrinking as the climate warms.
Forty years of data show that migratory birds have been getting smaller.

79
2019, 05 грудня

https://www.bbc.com/ukrainian/news-50669897

Птахи стали меншими, а їхні крила довшими. Чому?
Глобальне потепління призвело до того, що розміри птахів зменшилися, а їхні крила

стають довшими, йдеться у новому дослідженні.

80
2019, 12 листопада

https://zn.ua/TECHNOLOGIES/nasekomye-opylyali-rasteniya-esche-99-millionov-let-nazad-
uchenye-335803_.html

Комахи запилювали рослини ще 99 мільйонів років тому – дослідники виявили викопного
жука з пилком на лапках.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-11/iu-nfp110819.php

New fossil pushes back physical evidence of insect pollination to 99 million years ago (Indiana
University, USA)

Вчені з США і Китаю заявили про те, що комахи, які
запилювали рослини, існували на Землі ще 99 мільйо-
нів років тому, в середині крейдяного періоду. Тобто,
поява подібних комах пересунули на 50 мільйонів ро-
ків тому.

www.eurekalert.org/pub_releases/2019-12/fm-bas112719.php
www.bbc.com/ukrainian/news-50669897
www.eurekalert.org/pub_releases/2019-11/iu-nfp110819.php
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81
2019, 08 жовтня

https://nv.ua/techno/popscience/s-golodu-ne-pomrut-izrailskie-uchenye-vyrastili-myaso-v-
kosmose-50046895.html

Ізраїльські вчені виростили м'ясо в космосі.
Ізраїльський стартап Aleph Farms за допомогою 3D-принтера виростив шматок м'яса на
російському сегменті МКС.

Міжнародна космічна станція є найважливішим простором не тільки для дослідження
космосу, а й для біологічних експериментів. За допомогою МКС вчені можу випробувати,
як поводяться різні живі організми в умовах мікрогравітації.

Експеримент відбувся на російському сегменті МКС, де вчені змогли надрукувати на
3D-принтері частина м'язової тканини корови. Технологія копіює натуральний процес
відновлення, який відбувається в організмі тварин.

https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/07/wheres-the-beef-248-miles-up-as-first-
meat-is-grown-in-a-space-lab

First meat grown in space lab 248 miles from Earth. Israeli company successfully cultures
bovine cells on International Space Station. Bovine cells onboard the International Space Station
were grown into small-scale muscle tissue using a 3D bioprinter. Lab-grown meat has been
successfully cultured in space for the first time.

The Israeli food technology startup Aleph Farms grew the meat on the International Space
Station, 248 miles (399 km) away from any natural resources.

82 2019, 08 жовтня
https://nv.ua/ukr/techno/popscience/proklyataya-glubina-uchenye-raskryli-zagadku-formy-
osminogov-50046949.html

Проклята глибина. Вчені розкрили загадку форми восьминогів
Вчені довго не могли визначити, чому восьминоги одного виду мають різну форму. Ви-
явилося, справа в глибині, на якій вони живуть.

https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/10/pacific-warty-octopuses-deep-sea/

The deeper this purple octopus lives, the bumpier its skin.

www.theguardian.com/environment/2019/oct/07/wheres-the-beef-248-miles-up-as-first-
www.nationalgeographic.com/animals/2019/10/pacific-warty-octopuses-deep-sea/
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83
2019, 06 грудня

https://nv.ua/techno/popscience/naydeny-mikroorganizmy-kotorye-sposobny-sushchestvovat-na-
meteoritah-50057721.html

Смаки бувають дуже специфічні. Вчені знайшли мікроб, який харчується метео-
ритами.

https://www.sciencealert.com/researchers-find-a-microbe-that-not-only-eats-meteorites-it-can-t-
get-enough-of-them

Scientists Just Identified an Organism That Thrives on Eating Meteorites.

The microbe Metallosphaera sedula is known to have a penchant for eating minerals. We're not
talking about garden-variety granite or chalk, though. This particular mineral connoisseur loves
to dine on far more exotic rocks – ones that come from space.

Біологи встановили, що мікроб Metallosphaera
sedula володіє схильністю до вживання мінералів в по-
єднаннях, які характерні для метеоритів.

Виявлення подібних організмів не тільки наводить
на роздуми про те, як земне життя може вижити поза
планети, але і дає уявлення про те, як ранні істоти мог-
ли отримувати ключові поживні речовини через мете-
орити.

84
2019, 12 жовтня

https://nv.ua/ukr/world/countries/shveciya-i-pererobka-smittya-novini-svitu-50047350.html

Королівство чистоти. Як Швеції вдалося перетворити 99% відходів на цінну сировину.
Швеція за кілька десятиліть стала державою з найменшим у світі обсягом сміття на

звалищах. Тепер 99% побутових відходів перетворилися з токсичної проблеми на цінний
ресурс.

85
2019, 16 жовтня

https://nv.ua/ukr/techno/auto/budushchee-ryadom-v-kitae-vydali-licenzii-na-ispytaniya-
bespilotnyh-avtomobiley-s-passazhirami-50048017.html

Майбутнє поруч. У Китаї видали ліцензії на випробування безпілотних автомобілів з
пасажирами.

Ліцензії на проведення дорожніх тестів для самокерованих автомобілів, які перевозять
пасажирів, були видані китайському гігантові сфери штучного інтелекту – компанії Baidu.

www.sciencealert.com/researchers-find-a-microbe-that-not-only-eats-meteorites-it-can-t-
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86
2019, 13 жовтня

https://nv.ua/ukr/techno/popscience/anomaliya-nasa-stolknulos-s-nevedomoy-siloy-na-okraine-
solnechnoy-sistemy-50047630.html

Аномалія. NASA зіткнулося з невідомою силою на краю Сонячної системи.

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/pressure-runs-high-at-edge-of-solar-system

Pressure Runs High at Edge of Solar System

Out at the boundary of our solar system, pressure runs high. This pressure, the force plasma,
magnetic fields and particles like ions, cosmic rays and electrons exert on one another when they
flow and collide, was recently measured by scientists in totality for the first time – and it was
found to be greater than expected.

Зонди NASA Voyager виявили незвичайний тиск на
кордонах Сонячної системи з міжзоряним простором.
Вчені поки не знають, з чим це пов’язано.

Американські космічні апарати Voyager-1 і
Voyager-2 запустили в 1977-му році. Попри те, що ряд
їх систем вже не працюють, зонди досі передають де-
які дані на Землю.

87
2019, 16 жовтня

https://zn.ua/TECHNOLOGIES/globalnoe-poteplenie-sdelalo-ozera-bolee-toksichnymi-
332820_.html

Глобальне потепління зробило озера більш токсичними: глобальне потепління приско-
рює цвітіння водоростей. В озерах виросли розміри плям квітучих водоростей, їх яскра-
вість і токсичність.

Вчені зі Стенфордського університету заявили про
те, що через глобальне потепління в більшості прісно-
водних озер змінилися розміри плям квітучих водоро-
стей. Більш того, вони стали більш яскравими і токси-
чними.

88 2019, 30 серпня
https://zn.ua/TECHNOLOGIES/drevnee-globalnoe-poteplenie-moglo-byt-svyazano-s-
izmeneniem-orbity-zemli-328467_.html

Древнє глобальне потепління могло бути пов'язано зі зміною орбіти Землі. –
Палеоцен-еоценових потепління призвело до появи сучасних ссавців.
Вчені з США та Нідерландів простежили за коливаннями орбіти Землі, і заявили
про те, що палеоцен-еоценових потепління, яке настало на Землі близько 55 міль-
йонів років тому, стало наслідком того, що Земля змінила свою орбіту. Це змінило
клімат і призвело до появи сучасних ссавців.

www.nasa.gov/feature/goddard/2019/pressure-runs-high-at-edge-of-solar-system
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89
2019, 18 жовтня

https://www.sciencealert.com/antarctic-ice-sheets-are-still-leaking-radioactive-chlorine-from-
1950s-nuclear-weapons-tests

Antarctic Ice Sheets Are Still Leaking Radioactive Chlorine From 1950s Nuclear Weapons Tests

As if we didn't have enough to worry about, the vast ice sheets of Antarctica are still releasing
radioactive chlorine, a new study has confirmed – the remnants of nuclear weapons tests carried
out in the 1950s.

90
2019, 21 жовтня

https://nv.ua/opinion/recommends/ekologicheskaya-katastrofa-kak-spasti-prirodu-novosti-mira-
50048656.html

Юлия Латынина: Людина ніколи не жила в гармонії з природою.

91
2019, 19 жовтня

https://nv.ua/ukr/techno/popscience/bolno-umnye-razrabotchiki-predstavili-neyroset-dlya-
vosstanovleniya-drevnegrecheskih-tekstov-50048701.html

Дуже розумні. Розробники представили нейромережу для відновлення давньогрецьких
текстів.

www.sciencealert.com/antarctic-ice-sheets-are-still-leaking-radioactive-chlorine-from-
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92
2019, 04 жовтня

https://nv.ua/ukr/techno/popscience/poslanie-iz-proshlogo-uchenye-pridumali-kak-rasshifrovat-
svitok-obuglennyy-izverzheniem-vezuviya-50046418.html

Послання з минулого. Вчені придумали, як розшифрувати сувій, обвуглений вивер-
женням Везувію.

Вчені з США знайшли спосіб відновлення папірусів Геркуланума, які постраждали від
виверження Везувію. Для цього вони збираються використовувати англійський приско-
рювач частинок.

https://www.diamond.ac.uk/Home/News/LatestNews/2019/03-10-2019.html

2,000-year-old Herculaneum Scrolls from Institut de France being studied using UK’s
Synchrotron, Diamond Light. – Source by the University of Kentucky, Digital Restoration
Initiative team.

One of the two Herculaneum scrolls from L’Institut de
France being scanned at Diamond Light

93 2019, 20 жовтня
https://zn.ua/TECHNOLOGIES/uchenye-nashli-v-krupneyshem-udarnom-kratere-evropy-sledy-
neizvestnyh-organizmov-333147_.html

Вчені знайшли в найбільшому ударному кратері Європи сліди невідомих організ-
мів.

Ударні кратери можуть бути місцем проживання
організмів і на інших планетах. Вчені з Універси-
тету Ліннеус в Швеції заявили про те, що найбі-
льший метеоритний кратер в Європі, ударна стру-
ктура Сільян, є домом для невідомих мікрооргані-
змів.

94
2019, 09 грудня

https://www.newsweek.com/shapeshifting-bacteria-antibiotic-resistance-1461584

Shapeshifting Bacteria Change Form to Avoid Detection of Antibiotics.

https://www.reactgroup.org/antibiotic-resistance/the-threat/

Antibiotics have started to fail. Resistant bacteria already cause more than 750,000 deaths every
year. This number is predicted to rise dramatically if radical actions are not taken. Antibiotic
resistance has become one of the greatest threats to global health.

Bacteria can shapeshift to avoid detection and resist
antibiotics. This discovery could unlock a method of
combating at least one type of antibiotic resistance – a
phenomenon the World Health Organization lists as one of
the greatest threats to public health and security.

www.diamond.ac.uk/Home/News/LatestNews/2019/03-10-2019.html
www.newsweek.com/shapeshifting-bacteria-antibiotic-resistance-1461584
www.reactgroup.org/antibiotic-resistance/the-threat/


“The PC itself does not solve any problem. A computer only helps a person to explore various options offered by a man.” – William Henry Gates

10  This workbook was compiled by A.O. Chepok, ORCID 0000-0002-7902-9652, Scopus Author ID: 26646433300 (“Біоніка та ІТ”,  2020)
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https://nv.ua/techno/popscience/kosmicheskoe-steklo-kitayskie-uchenye-pokazali-tainstvennoe-
veshchestvo-naydennoe-na-lune-50049417.html

Космічне скло. Китайські вчені показали таємничу речовину, знайдену на Місяці.
Китайська програма дослідження Місяця випустила нову фотографію тієї речовини,

яке місячний ровер Yutu-2 виявив на зворотному боці Місяця. Знімок проливає більше
світла на те, яким може бути дивна речовина.

За словами експертів, найбільш імовірна та гіпотеза, яку вчені висунули спочатку: те-
мне скло утворилося в результаті удару - тобто це може бути те ж саме речовина, яке ви-
явили американські астронавти під час місії «Аполлон-17».

https://www.sciencealert.com/we-finally-have-a-photo-of-that-mysterious-substance-yutu-2-
found-on-the-moon

China Releases a New Photo of The Mystery Substance They Found on The Moon. In
August, Chinese lunar rover Yutu-2 discovered something strange on the far side of the Moon: a
mysterious substance that the Chinese space agency referred to as "gel-like" and "colored".

High velocity meteor impacts are able to pressurize minerals into shiny glass that can end up
refracting light in surprising ways.

High-contrast view of the substance
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https://nv.ua/ukr/techno/popscience/plastikovaya-epoha-istoriyu-lyudey-mozhno-budet-izuchat-
po-ih-musoru-issledovanie-50041350.html

Пластикова епоха. Історію людей можна буде вивчати за їх сміттям – дослідження.
Вчені з США досліджували поклади матеріалів біля узбережжя Каліфорнії в період з
1834-го. У період з 1940-го кількість пластику подвоювалася кожні 15 років.

Поки американські метеорологи попереджають про збільшення частоти смертельних
ураганів через глобальне потепління, а в ООН заявляють про вимирання половини видів
тварин у найближчому майбутньому, вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго
проаналізували поклади матеріалів біля узбережжя Каліфорнії і прийшли до ще більш не-
втішних висновків.

www.sciencealert.com/we-finally-have-a-photo-of-that-mysterious-substance-yutu-2-

