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ВСТУП ТА ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ
Предмет та завдання мікробіології. Місце і значення мікробіології в системі
біологічних наук. Зв’язок мікробіології з іншими науками. Основні розділи мікробіології ті
їх характеристика.
Відкриття мікроорганізмів Левенгуком. Морфологічний та фізіологічний напрямки
у розвитку мікробіології. Відкриття Луі Пастера та їх значення для розвитку мікробіології і
загальної біології. Відкриття Роберта Коха, Бейерінка, Клюйвера, Флемінга.
Внесок вітчизняних вчених у розвиток мікробіології. Відкриття Виноградського,
Івановського, Мечнікова. Дослідження Гамалеї, Омелянського, Надсона, Холодного,
Заболотного, Ісаченко, Красильнікова, Шапошнікова та інших. Основні напрямки
наукового розвитку сучасної мікробіології, актуальні проблеми народного господарства,
що вона вирішує.
Загальна роль мікроорганізмів у природі та в житті людини.

СИСТЕМАТИКА БАКТЕРІЙ
Розподіл живих організмів на царства. Положення мікроорганізмів в системі живих
істот. Різноманітність мікробного світу. Прокаріоти та еукаріоти, їх основні ознаки.
Принципи класифікації прокаріот. Значення морфологічних, культуральних,
цитологічних, фізіолого-біохімічних та серологічних ознак систематики прокаріот.
Нумерична таксономія. Молекулярні основи систематики та філогенії. Поняття “Вид” у
прокаріот, біномінальна номенклатура. Міжнародний кодекс номенклатури бактерій 1980
року.
Особливості окремих груп бактерій.
Відділ “Gracilicutes”.
• Група “Спірохети”: особливості будови і руху; фізіологія, екологія та значення.
• Група “Аеробні спіральні та вібріоідні грамнегативні бактерії”. Характеристика
спіріл та бделовібріонів. Цикл розвитку бделовібріонів, їх екологія та значення.
• Група “Аеробні грамнегативні палички і коки”. Загальна характеристика групи.
Псевдомонади, їх морфологія, фізіологія, екологія та значення. Азотобактерії,
їх морфологія, фізіологія, утворення форм спокою та практичне використання.
Бульбочкові бактерії, їх морфологія, фізіологія,екологія та господарське
значення. Загальна характеристика метилококів та галофільних бактерій.
Оцтовокислі бактерії, їх систематичне положення, особливості фізіології,
характерні ознаки окремих родів, екологія та практичне використання.
Нейсерії, їх будова, фізіологія,екологія та значення.
• Група
“Факультативно-анаеробні
грамнегативні
бактерії”.
Загальна
характеристика окремих родин, найбільш важливих родів та видів, їх екологія
та значення.
• Група “Рікетсії і хламідії” Загальна характеристика. Озаки, покладені в основу
поділу рікетсій на родини, особливості їх паразитування. Рікетсіози та їх
збудники. Хламідії, цикл розвитку, екологія, значення.
Відділ Tenerisutes. Загальна характеристика відділу та класу. Розміри, морфологія
та поділ клітини мікоплазм. Особливості паразитування. Ахолеплазми та спіроплазми.
Відділ Firmakutes.
• Група “Грампозитивні коки”. Характеристика окремих родин та найбільш
важливих родів. Значення окремих представників.
• Група “ Ендоспороутворюючі грампозитивні палички та коки”.
Характеристика окремих родів, екологія та значення найбільш важливих
представників.

2

Відділ Mendosikutes. Характеристика класу Archaebacteria. Метаногенні бактерії,
термоацедофільні мікоплазми, екстремальні галофіли.

МЕТОДИ МІКРОСКОПІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Світловий мікроскоп: застосування фазового контрасту, мікроскопія в темному
полі, люмінісценція та ультрафіолетова мікроскопія.
Електронний мікроскоп, принцип його дії та можливості.
Виготовлення мікробних препаратів з живих та фіксованих культур. Прості та
диференційовані методи забарвлення клітин бактерій.

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА БУДОВА БАКТЕРІАЛЬНОЇ КЛІТИНИ
Елементарний хімічний склад клітин мікроорганізмів. Особливості хімічного
складу клітин еукаріот та прокаріот. Зміна складу клітин в залежності від віку культур та
умов їх вирощування.
Форми та розміри клітин бактерій.
Будова бактеріальної клітини. Слизовий шар, капсула, їх хімічний склад та функції.
Клітинна стінка. Будова та хімічний склад клітинної стінки грампозитивних та
грамнегативних еубактерій. Будова та хімічний склад клітинної стінки архебактерій.
Протопласти, сферопласти та L-форми бактерій.
Цитоплазматична мембрана, мезосоми, тілакоїди, хроматофори, аеросоми.
Цитоплазма та ядерний апарат бактерій. Рибосоми, параспоральні тільця. Запасні поживні
речовини, їх хімічний склад та значення.
Джгутики, їх хімічний склад та будова. Механізм руху джгутикових бактерій.
Ковзний тип руху у бактерій. Фімбрії та статеві волоски у бактерій, їх функції. Способи
розмноження бактерій.
Морфологічно диференційовані клітини прокаріот – ендоспори, екзоспори, цисти,
бактероїди, гетероцисти, акінети. Процес утворення ендоспор у бактерій. Хімічний склад
ендоспор, їх будова та значення.

МЕТАБОЛІЗМ ПРОКАРІОТ
Ферменти та ферментативні реакції. Структура та функції ферментів. Локалізація
ферментів в мікробній клітині. Механізм ферментативних реакцій. Екзо- та ендоферменти.
Номенклатура ферментів. Регуляція кількості фермента: індукція і репресія. Регуляція
активності фермента: інгибування продуктом, зворотнє інгибування, алостеричні та
ізомірні ферменти. Ковалентна модифікація. Асиметрична регуляція.
Поняття катаболізму. Біологічне окислення. Донори та акцептори електронів.
Відновлювальні еквіваленти. Окислювально-відновний потенціал. Окислювально-відновні
системи клітини. Енергетичні ресурси клітини. АТФ та інші макроенергетичні сполуки.
Субстратне фосфорилювання. Фруктозо-1,6- бісфосфатний, пентозофосфатний та 2-кето3-дезокси-6-фосфоглюконатний шляхи. Цикл Кребса. Окислювальний ланцюг та
окислювальне фосфорилювання.
Катаболізм вуглеводнів, ароматичних сполук,
одновуглецевих сполук.
Поняття анаеробіозу. Розподіл мікроорганізмів за їх ставленням до кисню та
окислювально-відновному потенціалу середовища
на аеробів, мікроаерофілів,
факультативних, аеротолерантних та облігатних анаеробів. Донори та акцептори
електронів в метаболізмі анаеробних мікроорганізмів.
Бродіння. Донори та акцептори електронів при бродінні. Молочнокисле гомо- та
гетероферментативне бродіння. Продукти молочнокислого бродіння та механізми їх
утворення. Етанольне бродіння. Індукційний та стаціонарний періоди. Основні, вторинні
та побічні продукти етанольного бродіння та механізм їх утворення. Три форми
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етанольного бродіння за Нейбергом. Способи регуляції виходу продуктів етанольного
бродіння. Пропіоновокисле бродіння. Мурашинокисле бродіння. Змішане та бутандіолове
бродіння. Метилмалоніл-КоА-шлях утворення пропіонової кислоти. Окислювальновідновний баланс при пропіоново-кислому бродінні. Сахаролітичні та протеолітичні
клострідії. Механізми утворення бутанолу, масляної кислоти, ізопропанолу, ацетону,
етанолу та оцтової кислоти при зброжуванні глюкози клостридіями. Залежність
співвідношення продуктів зброження глюкози клостридіями від часу та умов ферментації.
Зброження амінокислот клостридіями. Реакція Стіклінда.
Анаеробне дихання. Неорганічні сполуки – термінальні акцептори електронів.
Відновлення нітратів. Порівняльна характеристика асиміляторної та дисиміляторної
нітратредукції. Властивості асиміляторної та дисиміляторної нітратредуктази.
Сульфатредукція.
Асиміляторна
та
дисиміляторна
сульфатредукція.
Хемоорганогетеротрофні сульфатредуктори. Особливості росту сульфатредукторів на
ацетаті. Модифікований цикл Кребса та ацетил-КоА-шлях, як механізми утилізації ацетату
сульфатредукторами. Хемолітоавтотрофні сульфатредуктори. Ацетил-КоА- шлях, як
механізм фіксації СО2 сульфатредукторами. Біохімія процесу відновлення сульфату..
Утворення АТФ при сульфатредукції. Схема транспорту електронів при сульфатному
диханні. Залізо та марганець, як акцептори електронів при анаеробному диханні.
Фумаратне дихання .
Гомоацетогенні бактерії. Хемолітоавтотрофний та хемоорганогетеротрофний ріст
гомоацетогенних бактерій . Роль ацетил-КоА- шляху в метаболізмі гомоацетогенних
бактерій.
Метаногенез.
Біогенне та абіогенне надходження метану в атмосферу.
Розповсюдження метаногенів в природі. Біохімія відновлення СО2 до метана. Фіксація СО2
метаногенами: комбінація процесів біосинтезу та метаногенезу. Біохімія утворення метану
з метильних речовин та ацетату. Синтез АТФ у метаногенів.
Літотрофія. Донори електронів та енергії при літотрофії. Особливості будови
дихального ланцюга у літотрофів. Зворотній перенос електронів. Нітрифікуючі,
сіркоокислюючі, залізоокислюючі та водневі бактерії. Механізм окислення метану.
Фототрофія. Бактерії як аноксигенні та оксигенні фототрофи. Пігменти
фотосинтизуючих бактерій. Механізм синтезу АТФ при циклічному і нециклічному
переносі електронів. Джерела електронів при кисневому та безкисневому фотосинтезі.
Водень та сульфіди як донори електронів при фотосинтезі. Прямий та зворотній
електрониий транспорт при відновленні НАДФ. Використання електрон-транспортного
ланцюга для синтезу АТФ та відновлення НАДФ в процесі безкисневого фотосинтезу.
Представники фотосинтезуючих бактерій. Оксигенний фотосинтез бактерій.
Поняття анаболізму. Його схожість і відмінність від катаболізму. Амфіболітичні
шляхи. Ключові продукти амфіболітичних шляхів. Анаплеротичні реакції.
Біосинтез цукрів. Гліоксалатний та сериновий шляхи. Шляхи фіксації СО2. Синтез
гексоз і пентоз. Глюконеогенез. Синтез полісахаридів.
Біосинтез амінокислот. Способи надходження азоту в клітину. Асиміляторна
нітратредукція. Азотфіксація. Шляхи включення амонію в біосинтез. Біосинтез 5 груп
амінокислот.
Біосинтез нуклеотидів. Будова нуклеозидів, нуклеотидів, нуклеозидомоно
(-ди,три) фосфатів. Синтез пуринів та піримідинів.
Біосинтез жирних кислот. Будова ліпідів та їх роль в клітині. Синтез насичених
жирних кислот. Синтез ненасичених жирних кислот в аеробних та анаеробних умовах.
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КУЛЬТИВУВАННЯ ТА РІСТ ПРОКАРІОТ
Потреби мікроорганізмів в поживних речовинах. Класифікація прокаріот за типом
живлення. Живильні середовища, їх хімічний склад та фізичний стан, принципи їх
складання. Звичайні, елективні та диференційно-діагностичні середовища. Середовища
для культивування анаеробних бактерій.
Культури накопичення та принципи елективності. Чисті культури мікроорганізмів,
методи їх одержання та перевірки на чистоту.
Методи культивування мікроорганізмів. Поверхневе та глибинне культивування.
Періодична культура. Фази росту та їх характеристика. Безперервні культури без
зовнішнього лімітування. Безперервні культури з зовнішнім лімітуванням. Культивування
в хемостатах та турбідостатах. Синхронізовані культури, способи їх одержання та
значення.
Поведінка мікроорганізмів в присутності кількох органічних сполук. Діауксія.
Катаболітична репресія і катаболітичне гальмування. Кометаболізм. Причини виникнення
кометаболізму.
Культивування імобілізованих культур.

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА МІКРООРГАНІЗМИ
Вплив на мікроорганізми фізичних, хімічних та біологічних факторів зовнішнього
середовища.
Вплив вологості, світла, температури, осмотичного та гідростатичного тиску. Вплив
рН середовища, аерації, окислювально-відновного потенціалу.
Вплив хімічних речовин на мікроорганізми. Селекція бактерій-деструкторів
ксенобіотиків. Причини і механізми адаптації мікроорганізмів до токсичних субстратів.
Причини і механізми виникнення резистентності до специфічних отрут. Адаптація
мікроорганізмів до нових джерел харчування. Ферменти і функції підготовчого
метаболізму. Особливості утилізації мікроорганізмами індивідуальних токсичних сполук.
Ізотерма Люнгрена і рівняння Моно при рості культури на токсичних субстратах.
Константи насичення та гальмування. Критична концентрація. Особливості фаз росту на
токсичних субстратах.
Біологічні фактори впливу. Взаємини між мікроорганізмами – симбіоз, метабіоз,
антагонізм, синтрофія, коменсалізм.

ГЕНЕТИКА БАКТЕРІЙ
Особливості бактерій, як об’єкту генетичних досліджень. Організація генетичного
апарату бактерій. Реплікація бактеріальної ДНК.
Мутації у бактерій. Молекулярні основи мутаганезу та типи мутацій. Мутагенні
фактори. Мутація як фактор еволюції.
Генетичні рекомбінації у бактерій. Визначення генетичної рекомбінації. Гени і їх
продукти, що беруть участь в процесі генетичної рекомбінації: шляхи rec A-залежної
рекомбінації rec ВС, rec F – мутантів. Феномени і моделі генетичної рекомбінації.
Сайтспецифічна rec A-залежна рекомбінація ( інтеграція фага), 1S- і Tn елементи.
Кон’югація, трансформація, лізогенія, трансдукція.
Позахромосомні генетичні системи. Основні групи плазмід бактерій та їх
біологічне значення. Col-фактори.
Генетичні основи резистентності мікробів до
антибіотиків: мутаційна та плазмідна резистентність. Значення транспозонів у розвитку
резистентності. Трансмісивна резистентність.Плазміди деградації у псевдомонад.
Пеніциліназні плазміди S.aureus. Криптичні плазміди. Філогенетичні взаємини між
плазмідами, вірусами та бактеріальними хромосомами. Клітинна та генна інженерія.
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Генетичні основи селекції мікроорганізмів. Перспективи використання в селекції плазмід
та генної інженерії. Роль мутацій та рекомбінацій у мінливості бактерій.

ПОШИРЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ В ПРИРОДІ ТА ЇХ БІОХІМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Біосфера та розповсюдження мікроорганізмів. Мікроорганізмі як компонент
біоценозу. Поняття популяції. Природні популяції бактерій.
Біотичні та абіотичні чинники регуляції чисельності популяції.
Ареали бактерій. Бактеріальні ценози.
Мікрофлора повітря, її склад та санітарно-епідеміологічне значення.
Мікрофлора грунту та її особливості. Мікробіологічні процеси в грунтах.
Структура мікробоценозів грунту та закономірності їх розвитку. Саморегуляція та
самопідтримка мікробних угрупувань, механізми цих процесів. Склад грунтової
мікрофлори та її роль в процесах перетворення речовин у грунті. Мікробіологічні процеси
в грунтоутворенні і формуванні родючості грунту. Мікроорганізми і вищі рослини:
поняття про ризосферу, роль мікроорганізмів у кореневому живленні рослин. Бактеріальні
добрива.
Поширення мікроорганізмів у воді. Мікрофлора прісних, морських та
соляноозерних водоймищ, їх особливості та біохімічна діяльність. Бактеріопланктон,
бактеріобентос,бактеріальний періфітон, їх склад та роль у природі. Роль мікроорганізмів
у первинній продуктивності водоймищ і мінералізації органічних сполук. Розповсюдження
у водоймищах патогенних бактерій. Поняття про мікробне число, колі-титр, колі-індекс.
Санітарно-гігієнічні норми питної води.
Роль мікроорганізмів у кругообігу вуглецю, азоту, сірки та фосфорту.
Роль мікроорганізмів в утворенні та руйнуванні корисних копалин. Мікроорганізми
рудних родовищ, вугільних та нафтових покладів, їх фізіологія та геохімічна діяльність.
Біогеохімія заліза та марганцю.
Нормальна мікрофлора організму людини. Поняття про нормальну мікрофлору.
Резидентна та транзитна мікрофлора. Взаємозв’язок та взаємозалежність організму і його
мікрофлори. Видовий та кількісний склад мікрофлори різних областей тіла людини, його
регуляція, зміни у різні вікові періоди життя хазяїна. Роль нормальної мікрофлори в
життєдіяльності організму людини. Створення конкурентних умов для патогенних
мікроорганізмів. Стимулюючий вплив на формування та функціонування імунної системи.
Вітамінсинтезуюча функція. Участь у процесах травлення. Зміни нормальної мікрофлори
під впливом несприятливих факторів. Кишковий дизбактеріоз. Принципи та засоби
відновлення порушеного мікробного ценозу.

ПАТОГЕННІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ
Походження і шляхи виникнення патогенних мікробів. Паразитизм як тип взаємин
між патогенними мікроорганізмами і макроорганізмами. Облігатний та факультативний
паразитизм. Позаклітинні та клітинні паразити. Значення внутрішньоклітинного
паразитування для мікробів.
Властивості патогенних мікроорганізмів. Поняття про патогенність як основну
сформовану в процесі еволюції біологічну властивість виду і вірулентність як штамову
ознаку мікроорганізмів. Експериментальне визначення, одиниці вимірювання, способи
підвищення та зниження вірулентності.
Молекулярно-генетичні основи патогенності та вірулентності мікроорганізмів.
Поняття про елементи та фактори патогенності. Мікробні адгезини. Специфічність і
молекулярні механізми адгезії. Фактори інвазії. Фактори патогенності з антифагоцитарною
функцією. Засоби уникнення фагоцитозу та способи протидії переварюванню у фагоцитах.
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Токсини бактерій. Характеристика ендо- та екзотоксинів. Класифікація основних білкових
токсинів за механізмом дії. Взаємодія токсинів з еукаріотичною клітиною, акцепція,
транслокація, біологічна дія. Механізми активації та біологічної дії дифтерійного та
холерного токсинів.
Генетичний контроль патогенності та вірулентності бактерій.
Умовно патогенні мікроорганізми та їх роль в інфекційній патології людини.
Інфекційний процес. Роль мікроба, макроорганізму та зовнішнього середовища у
виникненні та розвитку інфекційного процесу. Способи проникнення мікробів в організм.
Вхідні ворота інфекції. Стадії розвитку інфекційного процесу. Реалізація принципу
біологічного впізнавання у взаємодії між мікро- та макроорганізмом в інфекційному
процесі. Форми інфекційного процесу. Місцева та генералізована інфекція. Вторинна та
повторні інфекції. Змішана інфекція. Персистенція мікроорганізмів.
Епідемічний процес. Поняття про епідпроцес як умову збереження патогенних
мікробів у природі. Резервуари та джерела збудників інфекційних захворювань і шляхи їх
передачі: епідемія, пандемія, ендемія.
Лабораторна діагностика інфекційних захворювань. Виділення та ідентифікація
збудника основний метод діагностики. Мікроскопічний метод. Серологічні та біологічні
методи. Алергічні проби. Діагностичні сироватки, діагностикуми, алергени.
Специфічна профілактика та терапія інфекційних захворювань. Сучасні вакцини.
Принципи та методи одержання нових вакцин. Антитоксичні та антимікробні сироватки.
Гетерологічні та гомологічні сироватки.
Біологія збудників, методи лабораторної діагностики, принципи специфічної
профілактики та терапії бактеріальних хвороб людини:стафілококових і стрептококових
інфекцій, менінгіту, гонореї, дизентерії, ешерихіозів, сальмонельозів, дифтерії,
туберкульозу, чуми, туляремії, бруцельозу, сибірки, правцю, ботулізму, анаеробної
інфекції.
Фітопатогенні бактерії. Циркуляція фітопатогенних бактерій у довкіллі. Джерела
інфекції. Первинна та вторинна інфекції. Роль комах, людини, тварин у розповсюдженні
фітопатогенних бактерій. Збудники бактеріозів рослин – псевдомонади, ксантомонади,
ервінії. Діагностика бактеріозів у рослин. Методи визначення хвороб.Експертиза насіння
та посівного матеріалу на інфікованість. Біологічні, агрономічні та хімічні заходи
боротьби з бактеріозами.

АНТИБІОТИКИ
Антибіотики як одна з найважливіших груп біологічно-активних речовин.
Використання антибіотиків в медицині. Роль антибіотиків як імуномодуляторів та
імунодепресантів. Антибіотики як біохімічний інструмент у вивченні метаболізму клітини.
Концепції про походження антибіотиків. Роль антибіотиків у життєдіяльності
продуцента та їх функції у природі.
Механізми біосинтезу антибіотиків у клітинах мікроорганізмів. Генетичні та
біохімічні механізми регуляції біосинтезу. Механізми захисту продуцентів від власних
антибіотиків.
Генноінженерні роботи по створенню нових продуцентів та нових
антибіотиків.Трансформація молекул відомих антибіотиків за допомогою хімічних та
мікробіологічних методів. Стратегія створення напівсинтетичних антибіотиків різних
класів. Ензимна біотехнологія одержання напівсинтетичних β-лактамів.
Молекулярні мішені дії антибіотиків. Антибіотики як інгібітори синтезу
бактеріальної клітинної стінки, нуклеїнових кислот, функції рибосом та мембран.
Генетичні основи резистентності мікробів до антибіотиків. Біохімічні механізми
резистентності – модифікація мішені, втрата проникності стінки до препарату,
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використання альтернативних шляхів метаболізму, продукція ферментів, що інактивують
антимікробний препарат. Запобігання резистентності. Теоретичні та практичні підходи до
вирішення проблеми резистентності.

МІКРООРГАНІЗМИ В БІОТЕХНОЛОГІЇ
Загальна характеристика мікробіологічних виробництв. Виробничі штами бактерій,
шляхи їх одержання, зберігання. Суперсинтез продуктів метаболізму. Головні параметри,
що впливають на біосинтез у виробничих умовах. Середовища та сировина для
мікробіологічних виробництв. Стерилізація.
Промислове культивування мікроорганізмів. Головна ферментація. Одержання
кінцевого продукту та його виділення з культуральної рідини або з мікробної клітини.
Мікробіологічний та біохімічний контроль продуктів мікробіологічного синтезу.
Характеристика промислових рас дріжджів. Технологічні основи отримання
етилового спирту. Технологія отримання гліцерину.
Виробництво кормового білка. Технологічні особливості культивування дріжджів
на вуглеводнях нафти. Перспективи одержання білка на природньому газі, метанолі,
етанолі.
Практичне використання молочнокислих бактерій для біологічного консервування,
виробництва хліба, в медицині та ветеринарії. Виробництво молочної кислоти.
Промислове виробництво амінокислот. Застосування амінокислот в промисловості.
Методи одержання амінокислот. Способи виробництва. Штами продуценти. Управління
синтезом амінокислот.
Промислове виробництво нуклеотидів. Застосування нуклеотидів в промисловості.
Регуляція синтезу нуклеотидів. Технології одержання пурінових нуклеотидів: руйнування
РНК і пряма ферментація. Особливості одержання ІМФ та ГМФ.
Промислове одержання ферментів. Синтез амілаз, глюкозоізомераз, L-аспарагіназ,
протеаз, пектиназ, ліпаз, пеніцилінацелаз, лактаз. Стабілізація та імобілізація ферментів.
Очищення ферментів. Використання ферментних препаратів в промисловості.
Промислове одержання вітамінів: В12, рибофлавіну
( В2), β-каротину
(провітамін А).
Мікробні препарати, що підвищують родючість грунтів. Мікробіологічні методи
боротьби з шкідниками та хворобами рослин.
Біологічні основи ферментації антибіотиків. Основні етапи технології виробництва
антибіотиків. Підготовка посівного матеріалу. Ферментація. Стадійність у розвитку
продуцента. розрахунок біологічної активності антибіотика.
Біологічна очистка стічних вод. Традиційні біологічні очисні споруди: поля
фільтрації, поля зрошення, окислюючі ставки, аеротенки, біофільтри, метантенки.
Активний мул, його склад і властивості. Біоплівка, її скдад і формування. Метантенки, їх
будова і традиційне застосування. Зброжений осад, його склад.
Сучасні технології очистки стічних вод. Мікробіологічні способи очистки
промислових стічних вод. Бактерії-деструктори, їх одержання та промислове
використання.
Біогідрометалургія. Вилужування металів з руд.
Застосування технології рекомбінатних ДНК для одержання мікрорганізмів продуцентів біологічно-активних речовин (інсулін, соматотропін, інтерферони). Генноінженерні вакцини, рекомбінантні антигени для діагностики інфекційних процесів.
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