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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 перша
(укладач: А.О. Чепок, к. ф.-м. н., автор навчальної програми, керівник гуртка)

1
2017, 13 квітня

https://news.liga.net/world/news/avstraliyskie_uchenye_obnaruzhili_u_rasteniy_slukh

The news available at:

http://www.news.uwa.edu.au/201704119544/research/study-reveals-plants-listen-find-sources-
water

Австралійські вчені виявили у рослин слух

University News: Study reveals plants 'listen' to find
sources of water (11 April 2017)

2 https://www.youtube.com/watch?v=UJ8XW9AgUrw

(How do solar cells work?)

youtube: How do solar cells work?

3 https://www.youtube.com/watch?v=416MgVibTZY

(Solar Constant and Solar Intensity on Earth)

youtube: Solar Constant and Solar Intensity on Earth

http://www.news.uwa.edu.au/201704119544/research/study-reveals-plants-listen-find-sources-
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
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4
2018, 05 травня

https://news.liga.net/society/news/u-rasteniy-nashli-sistemu-kommunikatsiy-cherez-korni

The news available at:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195646

У рослин знайшли систему комунікацій через коріння

Aboveground mechanical stimuli affect belowground
plant-plant communication

5

2018, 12 серпня
https://zn.ua/TECHNOLOGIES/uchenye-nazvali-samoe-bystroe-suschestvo-na-zemle-
291462_.html

The news available at:

https://www.news.gatech.edu/2018/08/07/worlds-fastest-creature-may-also-be-one-smallest

Вчені назвали найшвидшу істоту на Землі

World’s Fastest Creature May Also be One of the Smallest

6
2018, 14 серпня

https://nv.ua/ukr/techno/innovations/shtuchnij-intelekt-vid-deepmind-navchivsja-diahnostuvati-
khvorobi-ochej-shvidshe-likariv-2488540.html

The news available at:

https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2018/08/14/deepmind-says-its-ai-can-detect-eye-
diseases-as-well-as-human-doctors/

Штучний інтелект від DeepMind навчився діагностува-
ти хвороби очей швидше за лікарів

DeepMind says its AI can detect eye diseases as well as
human doctors

www.news.gatech.edu/2018/08/07/worlds-fastest-creature-may-also-be-one-smallest
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7
2018, 17 серпня

https://nv.ua/ukr/techno/technoblogs/shcho-take-tsifrova-transformatsija-i-shcho-vona-dast-
ukrajini-bloh-volodimira-demjanenko-2489244.html

Що таке цифрова трансформація і що вона дасть Укра-
їні

8 2018, 22 серпня
https://gordonua.com/news/politics/ukraina-prisoedinilas-k-metricheskoy-konvencii-
317941.html

Україна приєдналась до Метричної конвенції

9
2018, 23 серпня

https://nv.ua/ukr/techno/innovations/priborkannja-kvanta-u-velikobritaniji-stvorili-protsesor-
dlja-kvantovikh-obchislen-2490232.html

Приборкання кванту. У Великобританії створили про-
цесор для квантових обчислень

10
2018, 19 листопада

https://news.liga.net/world/video/my-vozvraschaemsya-na-lunu-nasa-pokazalo-yarkiy-rolik-k-
yubileyu

"Ми повертаємось на Місяць": NASA підготовило
яскравий кліп до ювілею (1969-2019)

11
2018, 02 грудня

https://tech.liga.net/technology/novosti/e-ink-razrabotala-novuyu-elektronnuyu-bumagu

The news available at:

https://www.businesswire.com/news/home/20181130005135/en/Ink-Showcase-New-Writing-
Technology-Film-Connected

E Ink розробила новий «електронний папір»

E Ink to Showcase New Writing Technology Film at
Connected Ink (2018)

www.businesswire.com/news/home/20181130005135/en/Ink-Showcase-New-Writing-
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12
2018, 07 грудня

https://www.obozrevatel.com/tech/science/takogo-ne-slyishal-ni-odin-chelovek-v-nasa-
obnarodovali-unikalnuyu-zapis-s-marsa.htm

У NASA оприлюднили унікальний запис з Марса

13 2018, 10 грудня
https://news.liga.net/society/news/avtomobili-okazalis-raznoschikami-invazivnyh-rasteniy---
uchenye

Автомобілі виявилися тими, що розповсюджують інва-
зивні рослини

14
2018, 10 грудня

https://lb.ua/society/2018/12/10/414607_voyadzher2_vishel_mezhzvezdnoe.html

The news available at:

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-voyager-2-probe-enters-interstellar-space

"Voyager-2" вийшов у міжзоряний простір. Запущений
ще у 1977 році, цей зонд був розрахований тільки на
п'ять років роботи.

NASA’s Voyager 2 Probe Enters Interstellar Space

15
2018, 19 грудня

https://gordonua.com/news/worldnews/v-evrosoyuze-soglasilis-s-neobhodimostyu-zapretit-
odnorazovyy-plastik-594530.html

Є політична домовленість про заборону морського сміття: така згода Європарламенту і
Ради Європи торкнеться, зокрема, пластикових ватних паличок, столового посуду, пали-
чок для повітряних куль і контейнерів для продуктів.

The news available at:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6867

В Євросоюзі погодилися з необхідністю заборонити
одноразовий пластик

Single-use plastics: Commission welcomes ambitious
agreement on new rules to reduce marine litter

www.obozrevatel.com/tech/science/takogo-ne-slyishal-ni-odin-chelovek-v-nasa-
www.nasa.gov/press-release/nasa-s-voyager-2-probe-enters-interstellar-space
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16
2019, 01-03 січня

https://gordonua.com/news/worldnews/zond-nasa-priblizilsya-k-odnomu-iz-samyh-dalnih-tel-
solnechnoy-sistemy-626008.html

https://www.bbc.com/news/science-environment-46699737

https://zn.ua/TECHNOLOGIES/zond-nasa-pokazal-video-obekta-iz-poyasa-koypera-ultima-
tule-304774_.html

Зонд NASA приблизился к одному из самых дальних
тел Солнечной системы

New Horizons: Nasa waits for signal from Ultima Thule
probe
NASA показало видео объекта из Пояса Койпера – ас-
тероїда Ультима Туле (Ultima Thule)

17
2019, 02-03 січня

https://news.liga.net/world/news/zond-nasa-dobralsya-do-samogo-dalekogo-obekta-v-
solnechnoy-sisteme

https://news.liga.net/world/news/novoe-otkrytie-nasa-asteroid-ultima-thule-imeet-formu-
snegovika

Зонд NASA добрался до "Края Света" и показал его
первые фото:

Нове відкриття NASA: астероїд Ultima Thule має фор-
му сніговика

18
2019, 09 січня

https://gordonua.com/news/worldnews/v-ssha-umerla-poslednyaya-na-planete-gavayskaya-
tropicheskaya-ulitka-647754.html

The news available at:

http://dlnr.hawaii.gov/blog/2019/01/04/nr19-001/

У США помер останній на планеті гавайський тропіч-
ний равлик

THE LAST KNOWN LAND SNAIL OF HIS KIND DIES

www.bbc.com/news/science-environment-46699737
http://dlnr.hawaii.gov/blog/2019/01/04/nr19-001/
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19
2018, 03 вересня

https://www.newsweek.com/terrifying-super-monster-wolf-robotic-pet-can-protect-farms-
837994

Tech & Science: Terrifying 'Super Monster Wolf' Is a
Robotic Pet That Will Save Farms

20
2019, 20 січня

https://news.liga.net/world/news/uchenye-nashli-prichinu-razrusheniya-pchelinyh-semey

The news available at:

https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-018-1130-z
“Beekeeper stewardship, colony loss, and Varroa destructor management” ← Varroa (Varroa destructor)
is a leading cause of honey bee mortality worldwide.

Вчені знайшли одну з причин руйнування бджолиних
сімей

21 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=dUulzJxVAFw
Робот-бджола (robobee): мініатюрний квадрокоптер

youtube: робот-пчела (robobee). Миниатюрный квад-
рокоптер

22
2017, 07 березня

https://his.ua/article/plan-bee-pchelopodobnyy-dron-ot-anna-haldewag-2017-03-07

Промисловий дизайнер Anna Haldewag створила літаючий «бджоло-подібний» дрон, який в
майбутньому, за словами самого дизайнера, зміг би замінити в запиленні бджіл справжніх. Plan
Bee – це автономний прилад, створений для штучної роботи з перехресним запиленням рослин.
Наближаючись до квітки, пристрій всмоктує пилок через отвори на його нижній частині, працюю-
чи подібно пилососа. При переході до наступного квітці, верхні вентиляційні отвори дрона про-
штовхують повітря, викликаючи випадання пилку. Plan Bee виявляє квіти за допомогою ультрафі-
олетового світла.

Plan Bee – «бджоло-подібний» дрон від Anna Haldewag

www.newsweek.com/terrifying-super-monster-wolf-robotic-pet-can-protect-farms-
www.youtube.com/watch
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23
2018, 31 серпня

https://aggeek.net/ru-blog/dron-kotoryj-mozhet-zamenit-pchel
Дрон, який може замінити бджіл

24
2017, 09 лютого

https://www.engadget.com/2017/02/09/tiny-drone-pollinates-like-a-bee/

https://www.technologyreview.com/2017/02/09/243611/watch-this-100-drone-try-to-do-a-
bumblebees-job/

This tiny drone can pollinate flowers like a bee. Japanese
scientists are preparing for a world without the endangered
insects.

Watch This $100 Drone Try to Do a Bumblebee’s Job.
Japanese tinkerers created a tiny, flower-pollinating drone
for a world without insects.

25
2017, 04 квітня

http://agroportal.ua/news/tekhnologii/yapontsy-sozdali-pcheludron-dlya-opyleniya-tsvetov/# Японці створили бджолу-дрон для запилення кві-
тів

26
2018, 15 березня

https://www.newsweek.com/can-robotic-bees-replace-real-thing-walmart-files-patent-
pollination-drone-845861

Can Robotic Bees Replace the Real Thing? Walmart Files
Patent for 'Pollination Drone'

27
2018, 10 жовтня

https://ukr.media/science/376009/
Бджоли-роботи зможуть запилювати рослини у разі
вимирання комах.

www.engadget.com/2017/02/09/tiny-drone-pollinates-like-a-bee/
www.technologyreview.com/2017/02/09/243611/watch-this-100-drone-try-to-do-a-
http://agroportal.ua/news/tekhnologii/yapontsy-sozdali-pcheludron-dlya-opyleniya-tsvetov/#
www.newsweek.com/can-robotic-bees-replace-real-thing-walmart-files-patent-
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28
2019, 08 січня

https://zn.ua/TECHNOLOGIES/yaponskaya-stanciya-vzvesila-asteroid-ryugu-305080_.html

https://zn.ua/TECHNOLOGIES/yaponskiy-zond-sostavil-teplovuyu-kartu-asteroida-ryugu-
293489_.html

http://www.hayabusa2.jaxa.jp/en/topics/20190121e_Nomenclature/

Японська космічна станція «зважила» астероїд Рюгу.
Вченим вдалося скласти карту розподілу сили ваги на
поверхні астероїда.

Японський космічний зонд склав теплову карту асте-
роїда Рюгу (вересень 2018). Температура грунту асте-
роїда коливається від кімнатної до сотні градусів.

Locations on the surface of Ryugu have been named!
(Hayabusa2 Project) 21 jan’2019

29
2019, 29 січня

https://www.defensenews.com/naval/2019/01/29/the-us-navy-looking-to-ease-into-its-
unmanned-robot-ship-
future/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+defense-
news/naval+

Unmanned: US Navy looks to ease into using unmanned
robot ships with a manned crew.

The U.S. Navy has been developing its tactics and
procedures for employing unmanned surface vessels with
the Sea Hunter drone developed by DARPA. (U.S. Navy)

30
2015, червень

https://www.nrdc.org/sites/default/files/bee-deaths-FS.pdf

Busy as a Bee:  pollinators put food on the table. Pollinators – including birds, bats, and
bees – pollinate fruits, vegetables, and other crops that provide us with food, fiber, drugs, and
fuel. In addition to pollinating food crops like apples, almonds, and pumpkins, bees pollinate
forage crops including alfalfa and clover that provide feed for cattle and other animals.

31
2018, 12 грудня

https://www.whatsorb.com/agri-gardening/robot-bees-are-all-the-buzz

It is no secret that human activity has had a profound impact on our planet. We’ve destroyed
large parts of Malaysian forests,polluted our oceans and turned one of the Seven Wonders of the
Natural World into a dump, but it all pales in comparison with our impact on some of the most
important beings on Earth – bees.

Robot Bees Are All The Buzz: Bees In Decline

http://www.hayabusa2.jaxa.jp/en/topics/20190121e_Nomenclature/
www.defensenews.com/naval/2019/01/29/the-us-navy-looking-to-ease-into-its-
www.nrdc.org/sites/default/files/bee-deaths-FS.pdf
www.whatsorb.com/agri-gardening/robot-bees-are-all-the-buzz
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32
2018, 27 березня

https://www.roboticsbusinessreview.com/agriculture/pollination-drones-assist-ailing-bees/
Pollination Drones Seen as Assistants for Ailing Bees

Scientists have been copying nature to develop pollination
drones that can assist real bees and human farmers.

33
2019, 01 березня

https://www.epravda.com.ua/publications/2019/03/1/645623/ Вітряки, сонячні панелі та гаряча вода. Як київська
багатоповерхівка стає енергонезалежною.

34
2019, 07 березня

https://www.istpravda.com.ua/reviews/2019/03/7/153786/

У 1948 році Тур Геєрдал (Thor Heyerdahl) видав книжку «Експедиція Кон-Тікі». Її
перший наклад розкупили за 15 діб. Книжку переклали мовами 70 країн світу. Загальний
наклад перевищив 50 000 000 примірників. Бо ця книжка вчить мріяти.

Кон-Тікі. Найфантастичніша пригода ХХ століття

35
2019, 11 березня

https://zn.ua/TECHNOLOGIES/nasa-pokazalo-stereoizobrazhenie-ultimy-tule-311363_.html

https://www.spaceflightinsider.com/missions/solar-system/new-horizons-team-releases-first-
stereo-image-of-ultima-thule/

https://www.nasa.gov/feature/ultima-thule-in-3d

NASA показало стереоизображение Ультимы Туле (ас-
тероїд Ultima Thule)

www.roboticsbusinessreview.com/agriculture/pollination-drones-assist-ailing-bees/
www.epravda.com.ua/publications/2019/03/1/645623/
www.istpravda.com.ua/reviews/2019/03/7/153786/
www.spaceflightinsider.com/missions/solar-system/new-horizons-team-releases-first-
www.nasa.gov/feature/ultima-thule-in-3d
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36
2019, 21 березня

https://tech.liga.net/technology/novosti/injenery-sozdali-umnyy-unitaz-delayuschiy-
elektrokardiogrammu

The news available at:

https://newatlas.com/heart-failure-toilet-seat/58974/

Инженеры создали умный унитаз, делающий электро-
кардиограмму.

Techy toilet seat made to monitor heart patients.

37
2019, 23 березня

https://nv.ua/biz/markets/ukrainskie-programmisty-pokazali-pyat-innovacionnyh-servisov-dlya-
medicinskogo-rynka-50011992.html

Українські програмісти показали п'ять інноваційних
сервісів для медичного ринку.

38
2019, 06 квітня

https://nv.ua/techno/popscience/nagreli-planetu-uroven-co2-v-atmosfere-samyy-vysokiy-za-
poslednie-3-mln-let-50015131.html

The news available at:

https://www.ecowatch.com/c02-levels-2633711783.html

Таки нагріли Планету: рівень CO2 в атмосфері є рекор-
дним за останні 3 млн років.

CO2 Levels Are Now at a 3 Million-Year High
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https://nv.ua/world/countries/osoznali-ugrozu-razvitye-strany-obyavili-voynu-odnorazovomu-
plastiku-50014729.html

Усвідомивши глобальність загрози пластика, мільйони тонн якого щорічно потрап-
ляють у Світовий океан, розвинені країни оголошують війну одноразовим виробам з де-
шевого, але небезпечного для екології матеріалу.

Усвідомили загрозу. Розвинені країни оголосили війну
одноразовому пластику.

Від 60 до 80% всього сміття в Світовому океані стано-
вить пластик.

www.ecowatch.com/c02-levels-2633711783.html


12  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://www.bbc.com/ukrainian/features-47837705
Бджоли і економіка: ринкові принципи, яким комахи
можуть навчити науковців.
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https://nv.ua/techno/popscience/zaglyanuli-v-ad-uchenye-nashli-ogromnye-gory-i-puzyri-
mantii-v-zemnoy-kore-50018461.html

Заглянули в пекло. Вчені знайшли величезні гори і бу-
льбашки мантії в земній корі.

www.bbc.com/ukrainian/features-47837705

