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Про Біоніку: що це?

Почнемо, як то казали у Стародавньому Римі, ab initio, тобто з самого початку. У випадку Біоніки це потребує звернення до Британсь-
кої Енциклопедії, а там (див.: Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/technology/bionics) можна знайти такий запис:

«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».

(переклад:)
«Біоніка – це наука про побудову штучних систем, що мають деякі характеристики живих систем. Біоніка – це не спеціалізована наука,

а міждисциплінарна наука; її можна порівняти з кібернетикою. Біоніку та кібернетику називали двома сторонами однієї медалі. Обидві науки
використовують моделі живих систем: біоніка використовує ці моделі, щоб знайти нові ідеї для корисних штучних машин та систем, а кібе-
рнетика – щоб знайти пояснення поведінки живих істот».

Біоніка – прикладна наука про застосування в технічних пристроях і системах принципів
організації, властивостей, функцій і структур живої природи, тобто формах живого в природі і
їх промислових аналогах.

Так, Біоніка – це прикладна наука. Навіть, краще буде «наука + технології», саме технології – не одна, а багато, і вони є саме новітні,
передові. Але відомо, що передові технології потребують фундаменту з передової науки. Тому Біоніка почалася і існує саме у передових кра-
їнах. Так, передових – і це дуже важливий та гарний орієнтир.

Біоніка як наука стрімко розвивається... Звісно, багато цікавого та корисного матеріалу можна знайти в мережі Інтернет. Поданий пе-
релік посилань (лінків), на думку автора цієї публікації, певною мірою ілюструє декілька векторів розвитку біонічних напрямків у різних
сферах життя. Ці та багато інших матеріалів і новин надихали нас та наших учнів і вихованців на нові дослідницькі проекти, сприяли і на-
шій, і їх самоосвіті. Нам буде приємно, якщо ці публікації стануть у нагоді нашим колегам та їх вихованцям.

www.britannica.com/technology/bionics
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Корисні посилання до курсу «Біоніка та ІТ» : частина друга
(укладач: А.О. Чепок, к. ф.-м. н., автор навчальної програми, керівник гуртка)

42
2019, 27 квітня

https://nv.ua/techno/innovations/skopirovat-mozg-uchenye-iz-velikobritanii-gotovyat-
revolyucionnyy-kvantovyy-kompyuter-50018927.html

Скопіювати мозок. Вчені з Великобританії готують
революційний Квантовий комп'ютер.

43
2019, 03 квітня

https://nv.ua/techno/innovations/biokarta-pamyati-v-microsoft-zashifrovali-informaciyu-v-
iskusstvennoy-molekule-dnk-50014391.html

https://www.nature.com/articles/s41598-019-41228-8

Біокарта пам'яті. У Microsoft зашифрували інформацію
в штучної молекулі ДНК

Demonstration of End-to-End Automation of DNA Data
Storage (21 March 2019)

44 2011, серпень
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/08/space-race-moon-google-lunar-xprize/ The Next Moon Landing Is Near – Thanks to These

Pioneering Engineers. This story appears in the August
2017 issue of National Geographic magazine.

45 2019, 27 квітня
https://nv.ua/techno/innovations/vletelo-vyletelo-uchenye-ispolzovali-lazer-dlya-peredachi-
zvuka-pryamo-v-uho-50019003.html

Влетіло-вилетіло. Вчені використовували лазер для
передачі звуку прямо у вухо.

46 2019, 03 травня
https://nv.ua/techno/innovations/kosmos-ta-internet-chi-potriben-suputnikoviy-zv-yazok-
50019521.html

Космос та Інтернет: чи потрібен супутниковий зв'язок?

www.nature.com/articles/s41598-019-41228-8
www.nationalgeographic.com/magazine/2017/08/space-race-moon-google-lunar-xprize/


3  This workbook was compiled by A.O. Chepok, ORCID 0000-0002-7902-9652, Scopus Author ID: 26646433300 (“Біоніка та ІТ”,  2020)

47
2019, 20 травня

http://www.fao.org/pollination/ru/

Запилення – це процес, який має найважливіше значення як для культурних, так і
для природних екосистем. Воно грає ключову роль у виробництві харчових про-
дуктів та забезпеченні джерел засобів до існування і служить сполучною ланкою
між дикими екосистемами і агропродовольчими системами. Переважна більшість
видів квіткових рослин дають насіння лише в разі запилення тваринами, коли пи-
лок з пильовика переноситься на рильце квітки. Без такої послуги багато взаємо-
пов'язані види зникнуть, а процеси, що виникають в рамках екосистеми, зупинять-
ся.

20.05 – the World day of bees (annual date)

Глобальна програма дії? ФАО щодо обпилювальних
послуг в інтересах сталого сільського господарства.

48
2011, 10 березня

https://news.un.org/en/story/2011/03/368622-humans-must-change-behaviour-save-bees-vital-
food-production-un-report

The potentially disastrous decline in bees, a vital pollinating element in food production for the
growing global population, is likely to continue unless humans profoundly change their ways,
from the use of insecticides to air pollution, according to a United Nations report released today.

Humans must change behaviour to save bees, vital for food
production – UN report (2011)

49
2017, 4-6 грудня

https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1800381.russian.pdf
Програма Організації Об'єднаних Націй з навколиш-
нього середовища.

Доповідь 3-ї сесії Асамблеї ООН з навколишнього се-
редовища. (Найробі, 4-6 грудня 2017 р.)

50
2013, 14 січня

https://news.un.org/ru/audio/2013/01/1016461

ООН підтверджує: загибель бджіл – глобальний феномен.

Таємничий феномен зникнення бджіл не знаходить
пояснення, ясно тільки одне – це явище набуло глоба-
льного характеру. До такого висновку прийшов колек-
тив авторів доповіді, присвяченого масової загибелі
цих комах-запилювачів, який був підготовлений на
замовлення Програми ООН з навколишнього середо-
вища (ЮНЕП).

http://www.fao.org/pollination/ru/
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51
2011, 10 березня

https://www.reuters.com/article/us-bees/bee-deaths-may-signal-wider-pollination-threat-u-n-
idUSTRE7293O820110310

Bee deaths may signal wider pollination threat: U.N.

52
2019, 18 травня

https://nv.ua/opinion/kak-na-zemle-poyavilas-voda-50022161.html

Вода – необхідний компонент для існування життя на Землі і один з найцінніших
природних ресурсів. Але з огляду на те, як наша планета сформувалася, дивує ни-
нішня кількість води. Земля з'явилася з хмари газу і пилу – протопланетного дис-
ка, розпеченого протягом перших кількох мільйонів років. Його поверхня залиша-
лася розплавленої в результаті ударів комет і астероїдів. Середина землі була (і
залишається досі) рідкої через комбінації гравітаційного нагріву і розкладання ра-
діоактивних ізотопів.

https://theconversation.com/how-did-the-earth-get-its-water-asteroid-sample-gives-a-surprising-
answer-116381

How did the Earth get its water? Asteroid sample gives a surprising answer…

Як на Землі з'явилася вода? Чому так багато води
на нашій планеті і як вона утворилася?

53
2019, 20 травня

https://nv.ua/techno/innovations/merilom-kilogramma-stanet-elektromagnitnoe-pole-
50022222.html

https://www.engadget.com/2019-05-17-kilogram-definition-update-may-20.html

On May 20th, the kilogram will no longer be defined by a lump in France.

Революція кілограма: з 20 травня вчені перейшли
на новий стандарт вимірювання ваги.

www.reuters.com/article/us-bees/bee-deaths-may-signal-wider-pollination-threat-u-n-
www.engadget.com/2019-05-17-kilogram-definition-update-may-20.html
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54
2019, 24 травня

https://nv.ua/techno/innovations/mehanicheskiy-pes-sumel-sdvinut-s-mesta-samolet-
50023287.html

https://www.cnet.com/news/a-robot-dog-just-pulled-a-3-ton-plane-and-were-not-scared-at-all/

Не жартуйте з роботом. Механічний пес зумів зрушити
з місця літак. Дослідники з італійського Istituto Italiano
di Tecnologia (IIT) перевірили силу собаки-робота. Ме-
ханізм HyQReal зміг протягнути тритонний пасажир-
ський літак Piaggio P180 Avanti майже 10 м в аеропор-
ту Genova в Італії.

A robot dog pulled a 3-ton plane, and we're not scared at
all (Istituto Italiano di Tecnologia)

55
2019, 18 лютого

https://www.sciencealert.com/this-footprint-found-on-gibraltar-could-have-been-made-by-one-
of-the-last-neanderthals

This Footprint on Gibraltar Could Have Been Made by
One of The Last Neanderthals.

Thousands of years ago, an ancient hominin strode through
a sand dune, leaving footprints behind. Most of these
marks were lost to the ravages of the years, but one was
preserved as the sand hardened to stone. (Universdad de
Sevilla)

56
2019, 30 травня

https://zn.ua/TECHNOLOGIES/naydena-okamenelost-kotoraya-sohranila-celuyu-stayu-rybok-
319198_.html

Знайдена скам'янілість, яка зберегла цілу зграю рибок.
Зграя жила близько 50 мільйонів років тому. У зграю
входило 259 риб.

www.cnet.com/news/a-robot-dog-just-pulled-a-3-ton-plane-and-were-not-scared-at-all/
www.sciencealert.com/this-footprint-found-on-gibraltar-could-have-been-made-by-one-
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57
2019, 05 червня

https://zn.ua/TECHNOLOGIES/pchely-okazalis-sposobny-svyazyvat-simvoly-s-chislami-
319875_.html

Бджоли виявилися здатні зв'язувати символи з числа-
ми. Раніше вчені вже дізналися, що бджоли можуть
рахувати до чотирьох. Бджоли можуть співвіднести
символ і число.

58
2018, 15 серпня

https://zn.ua/TECHNOLOGIES/pchely-i-osy-okazalis-sposobny-raspoznavat-lica-lyudey-
291797_.html

Бджоли і оси виявилися здатні розпізнавати обличчя
людей. Комахи запам'ятовують обличчя цілком, а не
його окремі елементи. Бджоли здатні запам'ятати об-
личчя людини.

59
2019, 07 лютого

https://zn.ua/TECHNOLOGIES/pchely-okazalis-sposobny-k-slozheniyu-i-vychitaniyu-uchenye-
308187_.html

Бджоли виявилися здатні до складання і відніман-
ня – вчені Мельнбурнського університету. Дослі-
дники показали, що комахи "усвідомлюють" оби-
дві операції. Бджоли виявилися здатні додавати і
віднімати.

60
2019, 05 червня

https://nv.ua/techno/innovations/v-niderlandah-gotovyat-neobychnyy-samolet-50025440.html

Голландська авіакомпанія запропонувала радикальний дизайн пасажирського літака.
Авіавиробник з Нідерландів KLM Royal Dutch Airlines представив проект літака з уніка-
льним дизайном, який передбачає розміщення пасажирів безпосередньо в крилах літака.

Ластівчине крило:



7  This workbook was compiled by A.O. Chepok, ORCID 0000-0002-7902-9652, Scopus Author ID: 26646433300 (“Біоніка та ІТ”,  2020)

61
2019, 02 липня

https://nv.ua/ukr/techno/innovations/v-oae-zapustili-sonyachnu-elektrostanciyu-rekordnoji-
potuzhnosti-50029790.html

https://www.obozrevatel.com/green/solar-power/krupnejshaya-v-mire-solnechnaya-
elektrostantsiya-noor-abu-dhabi-zapuschena-v-oae.htm

(23.07.2019)

Нафта закінчується?

В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної
потужності.

62
2019, 01 липня

https://nv.ua/ukr/techno/innovations/mask-ochikuye-na-shvidku-poyavu-elektrolitaka-tesla-
50029723.html

А якщо злетить? Маск очікує на швидку появу елект-
ролітака Tesla.

63
2019, 03 липня

https://lb.ua/tech/2019/07/03/430998_spetsialnosti_baziruyutsya.html Спеціальності, які базуються на знанні програмування
і ІКТ, створюють найбільшу зайнятість, - експерт.

64
2020, 11 лютого

https://www.zmescience.com/science/news-science/smartphone-power-compared-to-apollo-432/

That's the year man first set foot on the moon. Our computer tech has shot even farther away,
though.

Your smartphone is millions of times more powerful than
the Apollo 11 guidance computers

www.obozrevatel.com/green/solar-power/krupnejshaya-v-mire-solnechnaya-
www.zmescience.com/science/news-science/smartphone-power-compared-to-apollo-432/
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65
2019, 01 липня

https://theconversation.com/would-your-mobile-phone-be-powerful-enough-to-get-you-to-the-
moon-115933

 Would your mobile phone be powerful enough to get you to the moon?

Many people who are old enough to have experienced the
first moon landing will vividly remember what it was like
watching Neil Armstrong utter his famous quote: “That’s
one small step for a man, one giant leap for mankind.”
Half a century later, the event is still one of the top
achievements of humankind. Despite the rapid
technological advances since then, astronauts haven’t
actually been back to the moon since 1972.

66
2019, 17 липня

https://lb.ua/tech/2019/07/17/432330_cherez_pyat_let_pretendentam_9_10.html

Через п'ять років претендентам на 9 з 10 вакансій потрібні базові навички програ-
мування, - думка експерта

Неволодіння відповідними компетенціями вже
сьогодні знижує загальну кваліфікацію і цінність
будь-якого фахівця на ринку праці, незалежно від
сфери діяльності.

67
2019, 12 липня
https://zn.ua/ECOLOGY/mir-spasayut-biosfernye-rezervaty-323541_.html

Світ рятують біосферні резервати

На нашій планеті існує приблизно 8 мільйонів видів
рослин і тварин. І це величезна цінність для всіх нас.

68
2019, 20 липня

https://nv.ua/ukr/techno/popscience/visadka-lyudini-na-misyac-misiya-apollon-cikavi-fakti-
50033026.html

Крок для людства. Чого ви не знаєте про висадку NASA на Місяць.
20 липня 1969 року Ніл Армстронг став першою людиною, яка ступила на поверхню Мі-
сяця, прилетівши до нього на кораблі Аполлон-11.

Сьогодні виповнюється рівно 50 років з моменту
висадки американських астронавтів на Місяць.

На тижні, що минає, медіа по всьому світу були
переповнені новинами і різними матеріалами про юві-
лей висадки NASA на Місяць. Нарешті цей день на-
став: 20 липня 2019-го виповнюється рівно 50 років з
того моменту, як людина вперше потрапила на приро-
дний супутник Землі.
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2019, 20 липня

https://nv.ua/ukr/world/countries/istoriji-zhinok-bez-yakih-choloviki-ne-potrapili-b-na-misyac-
novini-ukrajini-50033023.html

Від секретаря до програміста. Жінки, без яких чоловіки не потрапили б на Місяць.

Над космічною програмою Аполлон у 1960−1970-х роках працювали 400 тисяч лю-
дей, багато з яких – жінки, які так і залишилися невідомими. Сьогодні, коли США розгля-
дають можливість повернення на Місяць, є намір забезпечити, щоб жінки не були на дру-
гому плані, але були астронавтами, які прокладають шлях. Ось історії деяких із жінок –
учасниць космічної програми Аполлон.

Всі астронавти, які були на Місяці, – чоловіки.
Але над тим, щоб людина вперше потрапила туди,
працювало і багато жінок – від комп’ютерних інжене-
рів і математиків до швачок і секретарів.

70
2019, 24 серпня

https://www.liga.net/society/articles/pokolenie-z-sem-izobreteniy-yunyh-ukraintsev-kotorye-
izmenyat-stranu-a-mojet-byt-i-mir

Сім винаходів юних українців, які змінять країну,
а, може бути, і світ.

Молоді українці, які живуть у світі інтернету і га-
джетів, розробляють технології та устаткування, які
змінять наше життя.

71
2019, 28 серпня

https://www.sciencealert.com/an-elusive-new-face-now-joins-the-growing-cast-of-early-human-
ancestors

Another face of our Australopithecus ancestors can now peer at us from further back in time
than ever before, after its recovery from Earth's clutches in Afar, Ethiopia. Previously, this
hominin species had only been known from skull fragments, teeth, and limb bones. A local, Ali
Bereino, discovered the first piece of this elusive skull while digging up an area to keep his
goats.

We've Finally Uncovered The Face of One of Our
Most Elusive Early Human Ancestors.

www.liga.net/society/articles/pokolenie-z-sem-izobreteniy-yunyh-ukraintsev-kotorye-
www.sciencealert.com/an-elusive-new-face-now-joins-the-growing-cast-of-early-human-

