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ВСТУП 

 

Біотехнологія (від грец. bios – життя, techne – мистецтво, 

майстерність і logos – слово, навчання) – це процес використання 

живих організмів і біологічних процесів у виробництві. 

Біотехнологія – це міждисциплінарна галузь, що виникла на стику 

біологічних, хімічних і технічних наук. 

Біотехнологія – одна з галузей промисловості, що найшвидше 

розвивається, і є найбільш перспективною завдяки її 

економічності та екологічності. Термін «біотехнологія» на сьогодні 

має неоднозначне тлумачення. У розширювальному тлумаченні 

біотехнологія – це всі технологічні процеси, у яких 

використовуються живі організми. У такому розумінні будь-яке 

господарювання, починаючи з найпервісніших його форм, має 

належати до біотехнології. У точному розумінні слова це 

справедливо, але навряд чи конструктивно, оскільки не містить 

нічого нового. Протилежна крайність – обмежити біотехнологію 

генно-інженерними маніпуляціями. Під враженням недавно ще 

немислимих можливостей впливати на геном, буквально – «ліпити 

живі форми», виникла тенденція вміщувати у поняття 

«біотехнологія» прикладну біотехнологію. Але у такому разі поза 

увагою біотехнології залишається те, що є її підгрунтям – 

біотехнологічні, переважно промислові мікробіологічні 

виробництва. Якщо відхилити обидві крайні позиції, то 

біотехнологію можна визначити за її основною ознакою – 

управління біотехнологічними процесами. Відповідно до цього, 

біотехнологія є наукою про способи отримання цільових продуктів 

за допомогою біосинтезу, керованого параметрами середовища 

або генно-інженерними маніпуляціями, або поєднанням цих 
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впливів. Отже, підгрунтям біотехнології є керований біосинтез. 

Параметричне управління складає її класичний зміст, хоча і ця 

галузь за останні десятиліття значно поповнилася новим, зокрема, 

технікою безперервного культивування мікроорганізмів зі 

зворотним зв'язком. Поєднання генетичного та параметричного 

управління біосинтезом сприяє взаємному посиленню 

можливостей цих методологічних підходів. Імовірно, їх спільне 

використання визначить спрямування біотехнології найближчого 

майбутнього. В умовах, коли імперативом усієї технологічної 

цивілізації є перехід до екологічно сумісних, близьких до природи 

технологій, біотехнологія передусім привертає увагу. 

Біотехнологічні процеси на кшталт живої природи за своєю суттю, 

продукти біосинтезу можуть бути і зруйновані такими ж 

біологічними процесами. Біотехнологічні процеси є виходом з 

тупика сучасних технологій – виробництва та накопичення 

шкідливих, токсичних продуктів і забруднення ними природного 

середовища. Неминуча переорієнтація промисловості на 

безвідходні виробництва перетворює біотехнологію на галузь 

швидкого розвитку в найближчому майбутньому з широким 

спектром виробництв – від заміщення генів і гормонів у медицині 

до біометалургіі, біоматеріалознавства, нанобіотехнологій, 

нанофармації та нанофармакології. 

Словник призначений для студентів – біологів, біотехнологів, 

технологів, екологів. Багато корисного матеріалу в ньому вміщено 

також для фахівців, які працюють у мікробіологічній, харчовій, 

хімічній промисловості та суміжних галузях, а також усіх, хто 

цікавиться потенціалом нової галузі знань – біотехнологією. 
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АБІОТИЧНІ ЧИННИКИ – (грец. а – заперечення, bios – життя) 

це чинники неживої природи – світло, температура, вологість, 

хімічний склад повітряного, водного та ґрунтового середовища та 

ін., які безпосередньо чи опосередковано діють на організм (тобто 

властивості середовища, виникнення і дія яких прямо не залежать 

від діяльності живих організмів).  

АБСОРБЦІЯ (лат. absorptio від absorbere – поглинати) – один з 

випадків сорбції; об’ємне поглинання речовини з розчину або 

суміші газів рідиною або твердим тілом – абсорбентами.  

АБСЦИЗОВА КИСЛОТА (лат. abscissus – переривати) – 

індукує восени перехід рослини у період спокою (збільшує 

тривалість цього періоду), опадання листя, гальмує зростання 

відрізків стебел і калеоптилей. накопичується у насінні. 

АВТОКЛАВ (греч. αύτός – «сам» и лат. clavis – «ключ») –– 

герметичний пристрій для технологічної обробки (стерилізації) 

водяною парою за підвищеного тиску і температури вище точки 

кипіння. Затосовується для стерилізації хімічного посуду, 

розчинів, середовищ, для різних технічних операцій (напр., 

просочення деревини) та ін. Автоклав являє собою замкнену 

ємність або ємність із кришкою. За необхідності обладнаний 

внутрішнім, зовнішнім або виносним теплообмінником, 

механічними, електромагнітними або пневматичними пристроями 

та контрольно-вимірювальними приладами для вимірювання та 

регулювання тиску, температури, рівня рідини і т. п. Автоклави 

бувають обертові, хитні, горизонтальні, вертикальні, колонні. 

АГРОБАКТЕРІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ, АГРОБАКТЕРІАЛЬНЕ 

ПЕРЕНЕСЕННЯ ГЕНІВ – (грец. agros – поле і bacterion – паличка; 

лат. transformatio – перетворення) – перенесення чужорідних генів 

(ДНК) у реципієнтний геном рослин за допомогою Agrobacterium 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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tumefaciens або A. rhizogenes та їх Ti-плазмід або Ri-плазмід, 

відповідно.  

АГРОБІОТЕХНОЛОГІЯ – див. БІОТЕХНОЛОГІЯ АГРАРНА. 

АДСОРБЕНТИ  (лат. аd – до, на, при і sorbere – поглинати) – 

тверді тіла, на поверхні яких відбувається адсорбція. Адсорбенти – 

це штучні або природні матеріали з розвиненою поверхнею, які 

поглинають (адсорбують) речовини з газів або розчинів, що 

контактують з ними. Основними вимогами до адсорбентів є 

велика адсорбційна ємність, хімічна і термічна стійкість, здатність 

до регенерування. Одними з найважливіших характеристик 

твердих адсорбентів є величина питомої поверхні Sпит (м2/г) і 

пористість частинок ω (м3/г), від яких залежить їх адсорбційна 

здатність. Адсорбційні властивості залежать від хімічного складу і 

фізичного стану поверхні. Непористі адсорбенти (молоті кристали, 

дрібнокристалічні осади, частинки диму, сажі) мають питому 

поверхню до 500 м2/г, а пористі (силікагелі, алюмогелі, активне 

вугілля) – до 1000 м2/г. Пористість залежить від розміру частинок 

(зерен) адсорбенту або структури, утвореної цими частинками. 

АДСОРБОВАНА ВАКЦИНА (лат. ad – на, при і sorbeo – 

поглинаю; лат. vaccinus – коров'ячий) – вакцина, антигени якої 

сорбовані на речовині, що підсилюють і пролонгують їх антигенну 

дію (зазвичай компоненти адсорбованої вакцини сорбовані на 

гідроксиді алюмінію, який використовують як ад’ювант). 

АДСОРБЦІЯ (лат. ad – на, при; sorbeo – поглинаю) – 

поглинання речовини з газоподібного середовища або розчину 

поверхневим шаром рідини або твердого тіла.  

АД’ЮВАНТ (лат. adjuvans (adjuvantis) – той, що допомагає, 

сприяє) –допоміжні чинники різного походження та різної хімічної 

природи, які обумовлюють неспецифічний стимулювальний вплив 
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на імунну відповідь за сумісного їх застосування зі специфічними 

антигенами; речовини, що підвищують імунний потенціал вакцин. 

Якості ад’ювант використовують мертві мікроорганізми, органічні 

речовини бактеріального походження, неорганічні речовини 

(хлорид кальцію, фосфат кальцію, гідроксид алюмінію, амоній-

кальцієві квасці та ін.), штучні речовини (поліаніони та ін.). 

Існують  бувають прості і складні ад’юванти (суміш речовин). Зі 

складних найбільш відомий ад'ювант Фрейнда (суспензія мертвих 

клітин Salmonella typhimurium у везеліні). Термін «ад’ювант» ввів   

Г. Рамон у 1925 р. 

АЕРАЦІЯ (грец. aer – повітря) – насичення середовища 

повітрям, що містить кисень; подача технічного кисню; 

повітрообмін між середовищами. Розрізняють природну та штучну 

(організовану) аерації.  

АЕРАЦІЯ ВОДИ (грец. aer – повітря і aqua – вода) – 

природний або штучний процес збагачення водного середовища 

киснем повітря/технічним киснем, який застосовують для 

підвищення концентрації розчиненого кисню у воді. Аерація 

здійснюється за безпосереднього контакту води і повітря/кисню 

розпиленням води (рідини) у повітрі або пропусканням бульбашок 

повітря через воду. Аерацію води застосовують у технологіях 

дезодорації (видалення з води газів і речовин, що обумовлюють 

запах), знезалізнення води, біологічного очищення стічних вод. 

АЕРОБНІ ОРГАНІЗМИ – організми, які потребують для 

процесів життєдіяльності присутності кисню у середовищі. 

Розрізняють облігатні (безумовні) і факультативні (умовні) аероби. 

Умовні аероби здатні виживати за малої кількості вільного кисню у 

середовищі або за його відсутності (напр., оцтовокислі бактерії, 

денітрифікувальні бактерії та ін.). 
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АЕРОБНА СТАБІЛІЗАЦІЯ – це процес окислення органічної 

речовини мікроорганізмами (аеробами) за наявності кисню.  

АЕРОБНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ОСАДІВ – полягає у тривалій аерації 

осадів або мулу у спорудах (типу аеротенків-стабілізаторів), де 

відбувається процес окислення органічної речовини 

мікроорганізмами. Порівняно з анаеробним зброджуванням 

осадів, технологія аеробної стабілізації вирізняється простотою, 

стабільністю, вибухобезпечністю, меншими капітальними 

витратами. Головним недоліком аеробної стабілізації є великі 

енергетичні витрати, необхідні для продування осаду повітрям, і 

зниження ефективності у холодну пору року (може здійснюватися 

за температури 8–35 °С).  

АЕРОЗОЛІ (грец. aer – повітря і англ. sol(id), лат. solidus – 

щільний, твердий) – мікроскопічні зважені в атмосфері частинки, 

які надходять у навколишнє середовище з природних джерел 

(наприклад, вулканів) або унаслідок діяльності людини 

(спалювання вугілля тощо). 

АЕРОТЕНК (англ. aero – повітря, tаnk – бак, цистерна) – 

резервуар прямокутного перерізу (коридорного типу), у якому 

повільно рухається стічна вода у суміші з активним мулом, і 

відбувається біохімічне очищення рідини в умовах аерації. 

Повітря з киснем у суміш подається за допомогою аераційної 

системи – пневматичних або механічних аераторів. Примусова 

аерація насичує рідину киснем і забезпечує перемішування стічної 

води з активним мулом. В аеротенку завдяки високій дозі 

активного мулу у стічній воді та безперервному надходженню 

повітря, насиченого киснем, відбувається інтенсивне біохімічне 

окислення органічних речовин, що визначає аеротенки як 

високоефективні споруди для очищення стічних вод. Аеротенки 
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призначені для повного або неповного біологічного очищення 

господарсько-побутових і близьких за складом виробничих стічних 

вод. 

АЕРОТЕНКИ-ВИТИСКУВАЧІ – аеротенки, у яких вихідна 

стічна вода і циркуляційний активний мул зосереджено 

випускаються на початку споруди, при цьому суміш поступово 

переміщується від місця впуску по коридорах до місця випуску. 

Біохімічні процеси, що відбуваються у спорудах, 

характеризуються різною швидкістю біохімічних реакцій, оскільки 

концентрація органічних забруднень зменшується за рухом води 

від місця впуску до місця випуску.    

АЕРОТЕНКИ-ЗМІШУВАЧІ – аеротенки, у яких вихідна стічна 

вода і циркуляційний активний мул випускаються у різних місцях 

коридора аеротенка і рівномірно розподіляються по всьому об’єму 

стічної рідини у споруді, що забезпечує максимальне 

перемішування стічної води з мулом, тобто контакт між 

органічними речовинами і клітинами мікроорганізмів активного 

мулу. Це інтенсифікує процес аеробного біоокислення органічних 

забруднень стічної води. Аеротенки-змішувачі широко 

застосовують для очищення висококонцентрованих (БПКповн до 

1000 мг/л) стічних вод і міських стічних вод зі значними 

домішкими промислових стічних вод.  

АЕРОФІЛЬТР (грец. aer – повітря і франц. filtre, від лат. filtrum 

— повсть) – біологічний фільтр для очищення стічних вод зі 

штучною примусовою аерацією шару фільтрувального субстрату. 

Відрізняється від біологічного фільтра висотою фільтрувального 

шару (до 4 м), що підвищує продуктивність очисних споруд. 

АЗОТОБАКТЕРИН (грец. azo(os) — неживий, bacterion — 

паличка і лат. -in(e) — суфікс, що позначає «подібний») – 
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бактеріальне добриво, що містить вільний аеробний ґрунтовий 

мікроорганізм Azotobacter chroococcum, здатний фіксувати 

молекулярний азот з атмосферного та ґрунтового повітря. Добриво 

покращує азотне живлення рослин, стимулює їх ріст. Окрім цього, 

фунгіцидні речовини, які продукує Azotobacter, пригнічують 

розвиток мікроскопічних грибів у ризосфері рослин. Випускається 

добриво у вигляді порошку або рідини. Його використовують для 

обробки насіння, бульб і коренів розсади. На 100 м2 площі 

потрібно 30–50 г азотбактерину. Обробку проводять у день посіву 

(посадки) у місцях, захищених від прямих сонячних променів. 

АЗОТНА ФІКСАЦІЯ (лат. fixatio — закріплення, фіксація) – 

процес зв’язування молекул атмосферного азоту мікроорганізми і 

перетворення їх у фіксовані форми хімічних сполук (аміак, NH3). 

Азотфіксація – важливий процес у кругообігу азоту в природі, 

показник родючості ґрунтів. Ґрунтові азотфіксувальні 

мікроорганізми забезпечують рослини доступними для засвоєння 

формами азоту. Азотфіксація здійснюється вільними 

мікроорганізмами (Azotobacter) або симбіотичними формами 

(Rhizobium). 

АЗОТНІ ДОБРИВА – це добрива, які містять як основний 

живильний елемент Нітроген. Розрізняють аміачні (рідкий NH3, 

аміачна вода), амонійні (сульфати амонію), нітратні (натрієва і 

кальцієва селітри), амонійно-нітратні (амонійна селітра), амідні 

(карбамід), амонійно-нітратно-амідні (концентровані водні 

розчини карбаміду і нітрату амонію та їх розчини в аміачній воді). 

Азотні добрива промисловість випускає у твердому або рідкому 

стані. 

АЗОТОВІТ – високоефективне біодобриво, що сприяє 

розвитку вегетативної системи рослини (стебло, листя, суцвіття). 
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Дозволяє вирощувати екологічно чисту продукцію, забезпечує 

рослини азотним живленням, істотно знижує вміст шкідливих 

нітратів, підвищує врожайність, відновлює родючість, має 

фунгіцидні властивості, пригнічує фітопатогени мікрофлори. 

АКВАКУЛЬТУРА (лат. aqua – вода і cultus – обробіток, 

оброблення) – 1) розведення та вирощування риби, інших 

гідробіонтів: водних тварин (молюсків, ракоподібних) і рослин 

(вищих і нижчих) для отримання товарної продукції та 

поповнення її запасів у природних водоймах; 2) водні біологічні 

ресурси (риби, молюски, ракоподібні, водорості), культивовані для 

підвищення продуктивності водойм, у тому числі завдяки 

штучному розведенню і вирощуванню в контрольованих умовах. 

Товарна аквакультура – культура, вирощена для одержання 

товарної продукції. Основними напрямами отримання товарної 

аквакультури є ставкове, озерне, індустріальне та нагульне 

(пасовищне) рибництво. Організми, які розводять у морській або 

солонуватій воді, називають марикультурою. 

АКТИВНИЙ МУЛ (лат. activus ‒ той, що діє) – це скупчення на 

частинках твердого субстрату, пластівцеподібна, зважена у воді 

активна біомаса мікроорганізмів, що бере участь у процесі 

очищення стічних вод в аеробних умовах у біоспорудах 

(аеротенки, окситенки тощо). А. м. – складне угруповання 

мікроорганізмів, що відносяться до різних таксономічних груп. 

Клітини мікроорганізмів пластівців А. м. оповиті густою 

«павутиною» розчинних або слаборозчинних позаклітинних 

полімерних сполук, що складаються з поліцукрів, протеїнів, 

рибонуклеїнових і дезоксинуклеїнових кислот (РНК, ДНК), містять 

багато «ключових» функціональних груп (карбоксильні, 

гідроксильні, сульфгідрильні та ін.), що діють як аніонні сполучні 
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майданчики. А. м. здійснює процеси окислення органічних 

речовин стічної рідини, забезпечуючи її очищення. 

Мікроорганізми стічної води, у тому числі й хвороботворні, 

адсорбуються А. м., гинуть або стають активними агентами мулу. 

АКТИНОМІЦЕТИ – (грец. aktis (aktinos) – промінь і myces – 

гриб) – клас грампозитивних мікрооргінізмів, які мають 

міцеліальні, ниткоподібні, паличкоподібні та кокоподібні клітини. 

Для типових представників актиноміцетів характерий виражений 

міцелій (аналог грибного міцелію). Розмножуються спорами і 

поперечним поділом. Клас актиноміцетів поділяється на порядки: 

Actinomycetales (актиноміцети, що не утворюють рухомих клітин), 

Actinoplanales (акти-номіцети з рухомими клітинами), 

Мусоbacteriales (мікобактерії) і Coccales (кокки). Актиноміцети 

продукують антибіотики, протипухлинні сполуки та інші 

біологічно активні речовини. 

АКУМУЛЯЦІЯ (АКУМУЛЮВАННЯ) (лат. accumulatio – 

накопичення) – процеси накопичення речовини у середовищі –    

1) накопичення в екосистемі органічних, органо-мінеральних і 

мінеральних речовин у процесі життєдіяльності організмів;           

2) накопичення в організмах і в середовищі їх проживання 

хімічних речовин-забруднювачів. 

АКЦЕПТОР (лат. аccipio – «я приймаю, отримую») – це об'єкт, 

що отримує (приймає) що-небудь від іншого об’єкта, який є 

донором. 

АЛЕЛЬ (грец. аllelon – один одного, взаємно) – різні форми 

того самого гена, розташовані в однакових ділянках (локусах) 

гомологічних хромосом; визначають альтернативні варіанти 

розвитку ознаки. 

АЛКАЛОЇДИ (лат. аlkali – луг чи араб. al-qali – рослинна зола і 
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грец. eidos – вид, вигляд) – група азотовмісних органічних сполук 

природного походження (найчастіше рослинного) з вираженною 

фізіологічною активністю (морфін, кофеїн, нікотин та ін.); 

переважно гетероциклічні. Більшість з них має властивості слабкої 

основи; до них належать також деякі нейтральні і навіть 

слабокислотні сполуки. Відомо більш 10000 алкалоїдів, серед яких 

за будовою виділяють 13 основних груп. Іноді алкалоїдами 

називають синтетичні сполуки аналогічної будови. 

АМІНОКИСЛОТИ (англ. am(ino) – група –NH2, лат. аcidum – 

кислота) – органічні (карбонові) кислоти, які містять аміногрупу    

(–NH2) і карбоксильну групу (–COOH). Загальна формула 

амінокислот – NH2–CR–COOH, де R відрізняється для різних 

амінокислот. Амінокислоти є мономерними одиницями білків (20 

незамінних амінокислот), у складі яких амінокислоти сполучені 

пептидними зв’язками. 

АМПІЦИЛІН (англ. am(ino) – група NH2, від ammonia – аміак, 

скор. від лат. sal ammoniacus – сіль Аммона, нашатир і p(en)icillin – 

пеніцилін, від лат. родової назви Penicillium – рід грибів) – 

напівсинтетичний антибіотик пеніцилінового типу 

(беталактамаза), який пригнічує ріст грампозитивних і 

грамнегативних бактерій. Часто використовується як селективний 

агент для клонування генів або створення трансгенних рослин 

(селективний маркер ген — bla, що кодує b-лактамазу). У медицині 

застосовується з 1961 р. для лікування інфекційно-запальних 

захворювань дихальних шляхів (пневмонія, абсцес легенів, 

бронхіт, синусит, фарингіт), отиті, перитоніті, сепсисі та ін. 

АМПЛІФІКАЦІЯ (лат. amplificatio – посилення, збільшення) – 

процес утворення додаткових копій ділянок хромосомної ДНК, які 

зазвичай містять певні гени або сегменти структурного 



14 

 

гетерохроматину. 

АМФІДИПЛОЇД (від грец. аmphi з обох сторін diploos – 

подвійний і eidos – вид) – організм, отриманий унаслідок 

міжвидової гібридизації, який має два диплоїдних набори 

хромосом обох батьківських видів. Приклад: житньо-пшеничний 

гібрид три-тікале (лат. triti(cum) – пшениця і (se)cale – жито). 

Уперше отриманий на початку 20-х років ученим Г. Карпеченком. 

АНАЕРОБИ – (грец. а – без, aer – повітря і bіоs – життя) – які 

не потребують для процесів життєдіяльності присутності кисню у 

середовищі. Одержують енергію у процесі анаеробного дихання 

унаслідок субстратного фосфорилювання, при цьому окислення 

субстрату до кінцевих продуктів відбувається із запасанням 

енергії у вигляді АТФ за участю дихального ланцюга і кінцевого 

акцептора протонів. Якщо кисень є токсичною для клітин, такі 

організми називають облігатними анаеробами. Якщо організми 

можуть існівати як з киснем, так і без нього, їх називають 

факультативними анаеробами. 

АНАЕРОБІОЗ (грец. an – без, aer – повітря і bіоs – життя) – 

життя за умов без кисню. Анаеробіоз характерний для анаеробів. 

У деяких багатоклітинних організмів анаеробіоз є тимчасовим 

станом, що забезпечує їх виживання у періоди нестачі кисню. 

Мікробіологічні процеси анаеробного перетворення вуглеводів 

(бродіння) і білків (гниття) мають велике значення у кругообігу 

речовин у природі. Процес анаеробного розпаду вуглеводів у 

клітинах м’язової тканини – головне джерело енергії для 

скорочення м’язів. 

АНАЕРОБНА ФЕРМЕНТАЦІЯ (грец. an – без, aer – повітря і 

лат. fermentum – закваска) – перетворення, розкладання 

органічних речовин субстрату мікроорганізмами в анаеробних 
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умовах. Наприклад, продукт ферментації – метан генерується за 

участю анаеробних метанобактерій. Ферментацію часто 

використовують для приготування або зберігання продуктів 

харчування. 

АНАЕРОБНЕ БРОДІННЯ – анаеробний метаболічний процес 

спряженого окиснення-відновлення органічних речовин, унаслідок 

якого організми отримують необхідну для життєдіяльності енергію. 

Процес відбувається з утворенням спиртів, органічних кислот, 

ацетону, СО2 та інших сполук. Розрізняють різні види бродіння 

залежно від кінцевих продуктів бродіння (спиртове, маслянокисле, 

ацетоно-бутилове, пропіоновокисле та ін.).  

АНАЕРОБНЕ КОМПОСТУВАННЯ – термічний аеробний 

процес розкладання органічних відходів за участю 

мікроорганізмів. Під час компостування утворюється кінцевий 

продукт – компост, який використовують у сільському 

господарстві як органічне добриво. Як сировину для отримання 

компосту використовують відходи рослинництва і тваринництва. 

Органічну масу для виготовлення компосту складають у компостні 

купи або закладають у спеціальні резервуари так, щоб забезпечити 

умови вентиляції. Компостування має великий санітарний ефект: 

насіння рослиних відходів позбавляється схожості, гинуть 

гельмінти, патогенна мікрофлора, відбувається дезодорація 

відходів. 

АНАЕРОБНИЙ ПРОЦЕС ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД – 

очищення стічних вод у спеціальних герметичних спорудах 

унаслідок перетворення органічних забруднювальних речовин в 

анаеробних умовах за участю мікробоценозу – анаеробного мулу. 

Очищення стічних вод відбувається унаслідок бродіння з 

утворенням продуктів, у тому числі газоподібних. Як споруди 
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резервуарів застосовують септики, двох’ярусні відстійники, 

метантенки. 

АНЕУПЛОЇДІЯ (грец. аn – префікс заперечення, eu – цілком, 

ploos – кратний і eidos – вид) – зміна каріотипу, за якого число 

хромосом у клітинах є некратним гаплоїдному набору (n). Під час 

анеуплоїду відбувається втрата або отримання хромоси однієї 

пари. Відсутність у хромосомному наборі диплоїдного організму 

однієї хромосоми називають моносомія (2n-1); відсутність двох 

гомологічних хромосом – нулісомія (2n-2); наявність додаткової 

хромосоми називають трисомія (2n+1). Анеуплоїдія виникає під 

час поділу клітини, коли обидві хромосоми однієї пари напрямлені 

до одного полюсу, а до другого – ні однієї, надалі унаслідок 

запліднення першої гамети гаметою з нормальним набором 

хромосом утворюється трисомік, а другої – моносомік. Анеуплоїдія 

часто несумісна з життям або призводить до важких патологій. 

Наприклад, трисомія за 21-ю парою хромосом у людини 

призводить до розвитку синдрома Дауна. 

АНТИБІОТИКИ (греч. аnti – проти і bios – життя) –              

1) речовини природного або напівсинтетичного походження, що 

пригнічують ріст живих клітин, найчастіше прокаріот або 

найпростіших (у тому числі бактерій, вірусів та ін.); 2) специфічні 

хімічні речовини, що утворюються мікроорганізмами, які здатні у 

малих кількостях чинити вибіркову токсичну дію на інші 

мікроорганізми та на клітини злоякісних пухлин. Наприклад, 

пеніциліни (грибів), фітонциди (вищих рослин), дефензини 

(тварин). Антибиіотики застосовують у лікарській та ветеринарній 

практиці. На сьогодні до антибіотиків відносять також і 

напівштучні лікарські засоби. 

АНТИБІОТИКИ ВЕТЕРИНАРНІ (греч. аnti – проти і bios – 
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життя) – ветеринарні форми антибіотиків (тетрациклін, гризин, 

бацитрацин, вітаміцін та ін.). 

АНТИКОДОН – триплет (тринуклеотид), ділянка у 

транспортній рибонуклеїновій кислоті (тРНК), який сполучається з 

кодоном матричної РНК (мРНК) і забезпечує включення 

відповідного амінокислотного залишку у білок під час трансляції. 

АУКСИНИ (грец. auxein – збільшуватися, рости) – сполуки, що 

регулюють ріст рослин, стимулюють ріст і поділ клітин. Це сполуки 

переважно індольні (похідні індолу). Ауксини синтезуються в листі 

і транспортуються по усіх частинах рослинного організму. 

Ауксини бувають природними і штучними. Ауксини у сполученні з 

цитокинінами підтримують проліферацію культур тканин рослин. 

Наявність незначної кількості ауксинів у фармакологічних і 

косметичних препаратах рослинного походження обумовлює їх 

стимулювальну, регенеруювальну та ранозагоювальну дію. 

Перший ауксин був виділений Ф. Вентом 1928 року. 

АУКСОТРОФНІ МУТАНТИ (грец. auxo – вирощую, збільшую та 

trophe – живлення, харчування) – мікроорганізми (бактерії, гриби, 

водорості), які внаслідок мутацій втратили здатність синтезувати 

певні речовини (вітаміни, ферменти, амінокислоти та ін.) з 

простих речовин-поперединків. Тому ці організми не здатні рости 

на мінімальному за поживним складом середовищі і потребують 

додовання певних речовин.  

АУТЕКОЛОГІЯ – розділ науки, який вивчає вплив чинників 

навколишнього середовища (переважно абіотичних) на популяції, 

окремі види, індивідуальні організми та адаптаційні реакції біоти. 

АУТОГЕННА ВАКЦИНА (грец. autos – сам і genos – рід, 

походження; лат. vaccinus – коров'ячий) – вакцина, яка 

виготовлена з використанням мікроорганізмів, що виділені з 
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інфікованого індивідуума, у який її потім і вводять. 

АЦИДОГЕНЕЗ (лат. acidus – кислий та грец. genesis – 

зародження) – етап метаногенезу, під час якого прості мономери, 

що утворилися на етапі гідролізу, перетворюються на жирні 

кислоти. 

АЦИДОФІЛЬНІ БАКТЕРІЇ (лат. acidus – кислий, philйo – люблю, 

і грец. bacterion – паличка) – це бактерії, для життєдіяльності яких 

необхідний високий рівень кислотності середовища (≤рН 4). 

Наприклад, оцтовокислі бактерії (рН 3,3), молочнокислі бактерії 

(рН 3,4), тіобактерії (рН 1-2). 

БАК‒ВЕРАД ‒ штучно створений препарат, який являє собою 

асоціацію бактерій-біодеструкторів нафтових вуглеводнів. Цей 

мікробіологічний комплекс призначений для екологічно безпечного 

очищення ґрунтових покривів і водних об’єктів від забруднення 

нафтовими вуглеводнями. До біоценозу біопрепарату належать 

роди бактерії Bacillus, Atherobacter, Rhodococcus, Pseudomonas. Це 

природні, нетоксичні, непатогенні, селективно модифіковані 

мікроорганізми, спеціально відібрані за критерієм ефективності 

метаболізації складних вуглеводневих сполук і продуктів їх 

розкладу. 

БАКТЕРІН (грец. bacterion – паличка) – препарат мертвих або 

послаблених клітин бактерій – антагоністів умовно патогенних і 

патогенних мікроорганізмів кишкової групи. Препарат 

використовують для штучної імунізації. Випускається у формі 

висушеної суспензії. 

БАКТЕРІАЛЬНЕ ВИЛУГОВУВАННЯ МЕТАЛІВ – 1) біологічний 

метод інтенсифікації процесу вилучення з гірської породи цінних 

сполук (напр., U, Cu, Ni, Zn, Au та ін.) за участю мікроорганізмів з 

переведенням у розчин одного або декількох компонентів твердої 
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речовини; 2) відновлення металів з руди з використанням 

мікроорганізмів. Метод базується на здатності деяких 

ацидофільних мікроорганізмів окислювати Ферум і Сульфур, 

переводити сульфіди і елементарну сірку на водорозчинні 

сульфати металів. Так, хемолітотрофні бактерії роду Thiobacillus 

(Thiobacillus thiooxidans, Thiobacillus ferrooxidans) вилуговують 

ферум, купрум, цинк, уран та інші речовини, окислюючи їх 

сполуки сульфатною кислотою, яка утворюється цими ж 

бактеріями із сульфідів. Хромобактерії Chromobacterium violaceum 

вилуговують золото. Бактеріальне вилуговування поділяють на 

пряме (бактерії безпосередньо розчиняють сполуки металів у 

процесі метаболізму) і опосередковане (бактерії утворюють 

кислоту, яка розчиняє сполуки металів). Технологію 

використовують для видобутку міді, цинку, нікелю, урану та 

інших металів ыз природних руд. 

БАКТЕРІАЛЬНЕ ДОБРИВО (грец. bacterion – паличка) – 

препарат, що містить корисні для землеробства та агрохімії 

ґрунтові мікроорганізми, які з внесенням у ґрунт посилюють 

процеси біологічної фіксації азоту, переведення сполук фосфору у 

розчинну форму, мінералізацію органічних речовин, покращують 

кореневе живлення рослин. Основою цілого ряду бактеріальних 

добрив є бактерії роду Rhizobium (у симбіозі з бобовими 

культурами здатні фіксувати вільний азот атмосферного повітря і 

перетворювати його на легкозасвоювані рослиною сполуки; 

препарат нітрагін, ризоторфин), роду Azotobacter (вільно 

азотофіксувальні бактерії; препарат азотобактерин), роду Bacillus 

(мають здатність перетворювати складні фосфорорганічні сполуки 

(нуклеїнові кислоти, нуклеопротеїди та ін.) і важкозасвоювані 

мінеральні фосфати на доступну для рослин форму; препарат 
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фосфобактерин). Бактеріальне добриво покращує живлення 

рослин, а сам препарат поживних речовин не містить. 

БАКТЕРІАЛЬНЕ РОЗКЛАДАННЯ (грец. bacterion – паличка) – 

процеси розкладання, мінералізації органічних речовин під дією 

клітин бактерій (процеси гниття) до утворення простих 

мінеральних сполук. Бактеріальному розкладанню піддаються 

білки, жири, низькомолекулярні карбонові кислоти, амінокислоти, 

прості цукри, спирти, ацетат та ін. Прикладом бактеріального 

розкладання може слугувати процес нітрифікації – розкладання 

кінцевих продуктів азотистого обміну речовин організмів і білків 

мертвих тварин, рослин, грибів з утворенням аміаку, амонійних 

сполук, нітритів і нітратів. 

БАКТЕРІЇ (грец. bakterion – паличка) – група мікроскопічних 

одноклітинних організмів-прокаріотів. Розміри клітин бактерій 

становлять у середньому 0,5–5 мкм. За відношенням до кисню 

поділяють на аеробні та анаеробні, за типом живлення – на 

автотрофні і гетеротрофні, за морфологією – на кокки, бацили, 

спірили, спірохети та інші невизначені форми. Описано більше 

10000 видів бактерій. Бактерії беруть участь у кругообігу речовин 

у природі, виконуючи функцію редуцентів у трофічних ланцюгах. 

Бактерії широко застосовують у харчовій, фармакологічній, 

хімічній, гірничій, сільськогосподарській, лісовій, 

природоохоронній галузях. 

БАКТЕРІОФАГИ (грец. phagos – пожирач) – 1) вірус, що 

інфікує бактерію, видозмінені форми якого використовуються як 

клонуючі вектори; 2) віруси, які вибірково уражають бактеріальні 

клітини. Бактеріофаги використовують у технологіях генної 

інженерії, для отримання клонованих ДНК, мутацій в ДНК in vitro. 

БАЛІСТИЧНА ТРАНСФЕКЦІЯ (лат. ballista – метальна машина, 
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від грец. ballo – кидаю; trans – крізь, через і (in)ficere – псувати, 

заражати) – уведення чужорідної ДНК у рослинні і тваринні 

клітини (організми) за допомогою спеціальної «генетичної гармати» 

(biolistic gene gun), що нагадує рушницю і стріляє мікрочастинками 

золота, вольфраму або інших металів (розміром в декілька мікрон) 

з нанесеною на них рекомбінантною ДНК. Метод запропонований 

Т. Клейном і Ж. Сэнфордом 1987 р. 

БВК (БІЛКОВО-ВІТАМІННИЙ КОНЦЕНТРАТ) – продукт 

культивування дріжджових клітин на живильному середовищі з 

відходів переробки сировини нерослинного походження – 

нафтових парафінах (паприн), нижчих органічних спиртах – 

метанолі (меприн), етанолі (эприн), а також природному газі 

(гаприн). 

БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ (кормів і кормових добавок) – 

відповідність продукції, процесів її розробки, виробництва, 

використання, зберігання, перевезення, реалізації технічних 

вимог, що передбачають відсутність неприпустимого ризику 

заподіяння шкоди здоров'ю тварин, а також випуск повноцінних і 

безпечних стосовно ветеринарії харчових продуктів тваринного 

походження. 

БІЛА БІОТЕХНОЛОГІЯ (грец. bios – життя, techne – мистецтво, 

майстерність і logos – учення) – промислова біотехнологія, 

індустріальне використання біотехнологічних процесів для 

біоремедіації ґрунтів, води та виробництва широкого спектру 

сполук (ферментів, антибіотиків, вітамінів, чистих хімічних 

речовин, біопалива та ін), що дозволяє знизити вартість продуктів, 

зберегти ресурси і зменшити забруднення навколишнього 

середовища. Термін «біла біотехнологія» запропонований 2003 р. 

на Всесвітньому форумі з біологічних наук. 
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БІОАКУМУЛЯЦІЯ (грец. bio(s) ‒ життя і лат. аccumulatio – 

накопичення, збирання) ‒ 1) процес накопичення шкідливої 

речовини в організмах певного харчового ланцюга. На кожному 

новому щаблі цього ланцюга доза шкідливих речовин, що 

отримуються з їжею, істотно збільшується. Наприклад, у 

трофічному ланцюзі «планктон‒риба‒людина» відбувається 

підвищення дози на два порядки. В інших ланцюгах доза може 

збільшуватися у тисячі і десятки тисяч разів; 2) процес 

накопичення в ґрунті або воді хімічних елементів, сполук 

унаслідок розкладання рештків тварин і рослин. Біоакумуляція 

сприяє збільшенню кількості гумусу в ґрунті. 

БІОАУГМЕНТАЦІЯ, БІОПРИРІСТ (грец. bio(s) – життя і лат. 

augmentare – збільшувати) – збільшення біомаси, внесення у 

забруднені місця навколишнього середовища додаткових 

природних мікробних штамів або генетично модифікованих для 

реалізації технології біоремедіації. Наприклад, біоаугментцію 

використовують для аеробної обробки стічних вод. 

БІОБЕЗПЕКА (грец. bio(s) – життя) – система заходів 

(методичних вказівок, законодавчих актів та ін), яка спрямована 

на забезпечення ефективного використання досягнень 

молекулярної генетики, генної інженерії і не допускає при цьому 

несприятливих екологічних наслідків і безпосередньої загрози 

здоров'ю людей. Це система захисту людини, суспільства, 

цивілізації та навколишнього середовища від шкідливого впливу 

токсичних та алергенних біологічних речовин, сполук, що 

містяться у природних або генно-інженерно-модифікованих 

біологічних об'єктах або отриманих з них продуктах. 

БІОБЕНЗИН – різновид біопалива. Являє собою суміш 

бензину з етиловим або бутиловим спиртом. 
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БІОБУТАНОЛ – різновид біопалива. Це бутиловий спирт, що 

отриманий біотехнологічним способом із цукрової тростини, 

буряка, кукурудзи, пшениці, маніоки, целюлози та ін. 

БІОВИЛУЧЕННЯ – використання мікроорганізмів для 

отримання цінних матеріалів (металів, органічних сполук та ін.) зі 

складних сумішей. 

БІОВОДЕНЬ – водень, який отримують з біомаси або 

внаслідок розкладання органічних фракцій відходів. Біоводень 

використовують як біопаливо. 

БІОГАЗ  газ, отриманий з біомаси, використовується як 

паливо. Виробництво енергії з біогазу не шкідливе для 

навколишнього середовища, оскільки не спричиняє додаткову 

емісію парникового газу СО2 і зменшує кількість органічних 

відходів. Біогаз являє собою суміш газів, більшу частину якої 

складають метан (СН4) і карбон (IV) оксид (СО2). Вміст метану 

складає 50−85 %. Також як домішки до складу біогазу входять 

гідроген сульфід (Н2S), азот (N2), водень (Н2), карбон (IІ) оксид (СО) 

та ін. Біогаз утворюється унаслідок мікробіологічного розкладання 

біомаси або біовідходів на звалищах, у болотах, каналізаційних 

спорудах та ін. На сьогодні розроблені технології, що дозволяють 

видобувати біогаз у промислових масштабах з відходів 

сільськогосподарської галузі, харчової промисловості, стічних вод, 

твердих побутових відходів, а також з надлишкової біомаси, яка 

утворюється як результат так званого «цвітіння» водойм. 

БІОГАЗОВА УСТАНОВКА – система ємностей і засобів, що 

призначені для реалізації процесу метаногенезу та збору газової 

суміші, яка утворюється під час біоконверсії. 

БІОГЕОТЕХНОЛОГІЯ (грец. bio(s) – життя, ge – Земля і techne 

– мистецтво, майстерність і logos – учення) – використання 
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геохімічної діяльності мікроорганізмів у гірничодобувній 

промисловості. 

БІОГЕОЦЕНОЗ (грец. bio(s) – життя, ge – Земля і koinos – 

загальний) – система, до якої належить співтовариство живих 

організмів (біоценоз) і тісно пов'язану з ним сукупність абіотичних 

чинників середовища в межах однієї території, які пов'язані між 

собою кругообігом речовин і потоком енергії (природна 

екосистема). Являє собою стійку саморегулювальну систему, у якій 

органічні компоненти (тварини, рослини) нерозривно пов'язані з 

неорганічними (вода, ґрунт, повітря). Іноді біогеоценоз 

прирівнюють до екосистеми, але остання може охоплювати 

простір будь-якого обсягу: від краплини води до біосфери в 

цілому, а межі біогеоценозу зазвичай визначають за рослинними 

співтовариствами (фітоценозами). Термін «біоценоз» увів              

С. Сукачов 1940 р. 

БІОГІДРОМЕТАЛУРГІЯ (грец. bios – життя, hydor – вода, 

mйtallon – копальня, метал і йrgon – робота) – 1) вилучення металів 

із сировини з використанням хімічних реакцій у водних розчинах; 

2) використання геохімічної діяльності мікроорганізмів у 

гірничодобувній промисловості. Наприклад, це екстракція із 

сировини та концентрування металів з використанням біохімічних 

реакцій у водних розчинах. 

БІОГУМУС (грец. bio(s) ‒ життя і лат. humus – земля, ґрунт) – 

це продукт переробки органічних відходів дощовими черв’яками 

(найчастіше, Eisenia foetida та Lumbricus rubellus), бактеріями та 

іншими організмами. Біогумус – концентроване добриво, що 

містить у збалансованому поєднанні комплекс необхідних 

поживних речовин і мікроелементів, ферменти, ґрунтові 

антибіотики, вітаміни, гормони росту і розвитку рослин. У складі 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
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біогумусу є велика кількість гумінових речовин. Біогумус не 

містить патогенну мікрофлору, яйця гельмінтів, насіння бур'янів і 

важкі метали. Добриво легко і поступово засвоюється рослинами 

протягом усього циклу свого розвитку. Біогумус – це унікальне 

добриво, у якому мешкає корисне співтовариство ґрунтових 

мікроорганізмів, що сприяють формуванню родючості ґрунтів. 

БІОДАТЧИК (грец. bio(s) ‒ життя) – пристрій, у якому 

чутливий шар, що містить біологічний матеріал, безпосередньо 

реагує на наявність певного компонента у середовищі та генерує 

відповідний сигнал. 

БІОДЕГРАДАЦІЯ (грец. bio(s) ‒ життя і лат. degradatio – 

зниження, рух назад, погіршення) − процес руйнування 

(розкладання) складних речовин, матеріалів, продуктів унаслідок 

діяльності живих організмів, найчастіше − мікроорганізмів, грибів, 

водоростей. Прикладне значення має біодеградація 

забруднювальних речовин, які потрапили у навколишнє 

середовище, за участю мікроорганізмів. Для біодеградації 

ксенобіотиків зазвичай використовують асоціації мікроорганізмів 

або штучно отримані високоактивні штами. При цьому біотичні 

зв'язки у подібних асоціаціях формуються різні. Один вид 

мікроорганізмів може безпосередньо брати участь у розкладанні 

ксенобіотиків, а інший − постачати відсутні поживні речовини. Це 

може бути метаболічна «атака» на субстрат, коли синтезуються 

різні компоненти ферментативного комплексу, або ж ланцюжок 

ферментативних реакцій (багатосубстратні конверсії) тощо. Важко 

піддаються біодеградації хімікати-ксенобіотики (наприклад, 

пестициди, детергенти), тому вони поступово накопичуються у 

ґрунті, водному сееродовищі у небезпечних для живих організмів і 

насамперед для людини дозах. Біодеградація – один з основних 
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енергетичних процесів в екосистемі. 

БІОДЕСТРУКТОР (грец. bio(s) ‒ життя і лат. destruo, destnictum 

руйнувати, знищувати) ‒ організм, який у процесі своєї 

життєдіяльності перетворює органічні залишки в неорганічні 

речовини, що придатні для використання продуцентами. Є 

редуцентом, гетеротрофом. Переважно це бактерії, актиноміцети і 

гриби. 

БІОДИЗЕЛЬ (БІОДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО)  1) метилові та / або 

етилові етери вищих органічних кислот, що отримані з рослинних 

олій або тваринних жирів і використовуються як біопаливо чи 

біокомпонент; 2) біопаливо на основі рослинних або тваринних 

жирів (масел), а також продуктів їх етерифікації. Біодизель 

використовують як альтернативне автомобільне паливо. 

БІОДОБРИВА, БІОЛОГІЧНІ ДОБРИВА – екологічно чисті 

добрива, які одержують з біогумусу або натуральних органічних 

речовин; збалансована форма поживних речовин, 

легкозасвоювана рослинами. Біодобрива отримують у процесі 

анаеробного бродіння органічних речовин (гною, посліду, 

рослинних залишків та ін). У біодобриві відсутні солі та синтетичні 

компоненти важких металів. Біодобриво після внесення у ґрунт 

має післядію 3–4 роки, тобто макро- і мікроелементи живлення 

рослини засвоюють поступово за потреби. 

БІОДОСТУПНІСТЬ, БІОЛОГІЧНА ДОСТУПНІСТЬ (грец. bio(s) – 

життя і logos – поняття, учення) ‒ фармакологічна характеристика 

введеного в організм препарату, що вказує на швидкість і ступінь 

терапевтичної дії лікарського препарату; частка введеної 

речовини, що надійшла в системний кровотік в активній формі 

або у формі попередника. Біодоступність виражається у відсотках 

або частках одиниці. Біодоступність визначається швидкістю і 
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ступенем всмоктування лікарського препарату. Ефективність 

одноразової дози препарату є функцією його біодоступності. 

Біодоступність препарату може оцінюватися як абсолютна або 

відносна величина. Абсолютна – якщо як стандарт 

використовують дані про внутрішньовенне введення препарату, а 

як тест – фармакокінетичні дані про пероральне введення такого 

самого препарату у такому самому дозуванні. Відносна – якщо як 

стандарт і тест використовують препарат у різних лікарських 

формах для перорального введення. Наприклад, інсулін має 

низьку біодоступність при пероральному прийманні (як білок 

розскладається ферментами шлунку), тому його вводять 

парентерально.  

БІОЕКОНОМІКА (грец. bio(s) ‒ життя і грец. oikonomike ‒ букв. 

мистецтво ведення домашнього господарства) – 1) галузь знання 

на стику екології й економіки, що вивчає взаємовідносини людини 

і природи в процесі використання природних ресурсів;              

2) економіка, заснована на досягненнях біології та промислової 

біотехнології. На Заході прийнятий термін «bio-based economy». 

БІОЕКОПОЛІС (грец. bio(s) ‒ життя; уikos ‒ житло, місце 

перебування; pуlis – місто, країна) – мале поселення, яке вписане в 

екологічно чистий ландшафт, створений із застосуванням 

біотехнічних способів ведення аграрного господарства, із 

швидкобудованими, дешевими і енергоефективними будинками-

садибами. 

БІОЕНЕРГЕТИКА (грец. bio(s) ‒ життя, лат. energīa ‒ дія, 

діяльність, міць)  1) галузь енергетики, що вивчає питання 

видобутку, перетворення, транспортування, використання 

механічної, теплової та електричної енергії, отриманої на основі 

біоенергетичних ресурсів (наприклад, біомаси). Це сфера 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/energia
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діяльності із забезпечення енергетичних потреб людства, що 

заснована на біопроцесах із залученням ресурсів живої природи, 

спрямована на збереження природного енергетичного та 

матеріального балансу навколишнього природного середовища. 

Енергетичну продукцію отримують за допомогою біоконверсії 

органічних відходів та іншої біомаси. «Зеленим» називають паливо 

рослинного походження, сировиною для отримання якого є 

біомаса; 2) див. БІОТЕХНОЛОГІЯ ЗЕЛЕНА. 

БІОЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ (грец. bio(s) ‒ життя, лат. energīa 

‒ дія, діяльність, міць)  визначені у просторі та часі відновлювані 

енергетичні ресурси біогенного походження, які характеризуються 

певним потенціалом та для яких існують необхідні технології 

видобутку, виробництва та використання. 

БІОЕНЕРГІЯ (грец. bio(s) ‒ життя, лат. energīa ‒ дія, діяльність, 

міць) – енергія (переважно сонячна), яка акумульована у хімічних 

зв’язках органічної речовини біомаси. 

БІОЕТАНОЛ  етиловий спирт, який отримують спиртовим 

зброджуванням органічної сировини, що містить вуглеводи, під 

дією ферментованих дріжджів, бактерій. Фактично, це 

зневоджений етиловий спирт, виготовлений з біомаси або спирту 

етилового-сирцю для використання як біопалива. Біоетанол 

використовується переважно в Бразилії та Сполучених Штатах. 

Етанол у Бразилії виробляється переважно з цукрової тростини, а 

в США – з кукурудзи. В Бразилії продаються автомобілі, які 

можуть їздити на суміші етанолу і бензину у будь-якій пропорції, 

так звані flex-fuel vehicle - автомобілі. Управління енергетичною 

інформацією США (ЕІА) зазначає, що до 2015 року на частку 

біопального припадатиме до 2,3 % спожитого у світі палива, а до 

2030 року – до 7,0 %. В Україні дуже вигідно, вважалося 2013р., 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/energia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/energia
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE#.D0.A2.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.BD.D1.96_.D0.B7.D0.B0.D1.81.D0.BE.D0.B1.D0.B8_.D0.B7_.D0.B3.D0.BD.D1.83.D1.87.D0.BA.D0.B8.D0.BC_.D0.B2.D0.B8.D0.B1.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.BC_.D0.BF.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B2.D0.B0


29 

 

виробляти біопаливо з цукрових буряків. Україна мала змогу 

виробляти 3–3,5 млн тонн цукру. Внутрішня ж потреба у цьому 

продукті становила від 1,8 до 2 млн тонн. Тому були надлишки 

цукру. Вони не експортувалися, тому можна цукрові буряки 

використовувати для виробництва біоетанолу. Найвигідніше для 

виробництва біопалива використовувати мелясу. В Україні 

виробляється близько 600 тис. тонн меляси. Це дає можливість 

отримати 170 тис. тонн біоетанолу. Такими обсягами може бути 

покрита внутрішня потреба у біоетанолі, який витрачається для 

сумішевого бензину. Тому це найкраща сировина з огляду ціни, 

доступності та можливостей України. Вміст біоетанолу у бензинах 

моторних, які виробляються і реалізуються на території України з 

2014–2015 рр., має бути не менше 5 % (об’ємних), а з 2016 р. – 

обов’язковий вміст не менше 7 % (об’ємних). Як моторне паливо 

біоетанол використовують у вигляді присадок або в чистому 

вигляді. 

БІОЕТИКА (грец. bios – життя і etos – звичай) – учення про 

моральну складову діяльності людини в медицині та біології. 

Біоетика охоплює моральну проблематику, пов’язану з розвитком 

біомедичних наук, що стосуються питань генетики, медичних 

досліджень, терапії та ін. 

БІОЗАВОД – див. БІОРЕФАЙНЕРИ. 
БІОІМПЛАНТ (грец. bios – життя і лат. іmplantat – 

вживлюваний в організм зародок, орган або тканина) – протез, 

зроблений з біосинтетичного матеріалу. 

БІОІНДИКАТОРИ (грец. bio(s) – життя і лат. indico – указую, 

визначаю) – це біологічні об’єкти (від клітин і біологічних 

макромолекул до екосистем і біосфери), які використовуються для 

оцінювання стану середовища. Кількість або особливості розвитку 

цих біологічних об’єктів є показниками природних процесів, умов 
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або антропогенних змін середовища існування. Якщо хочуть 

підкреслити те, що біоіндикатори можуть належати до різних 

рівнів організації живого, вживають термін «біоіндикаторні 

системи». Найчастіше, біоіндикатори – це організми, які дуже 

чутливі й вибагливі до різних чинників середовища існування 

(хімічного складу ґрунту, води, атмосферного повітря, 

кліматичних умов, наявності інших організмів тощо) і можуть 

існувати лише в певних, часто вузьких межах зміни цих чинників.  

БІОІНДИКАЦІЯ (грец. bio(s) – життя і лат. indico – указую, 

визначаю) – це метод оцінювання якісних і кількісних 

характеристик стану навколишнього середовища за фактом 

наявності або відсутності, чисельності, складом, особливостями 

життєдіяльності та розвитку організмів-біоіндикаторів. Умови, що 

визначають за допомогою біоіндикаторів, називаються об’єктами 

біоіндикації, якими є як певні типи природних об’єктів (ґрунт, 

вода, повітря), різні властивості цих об’єктів (механічний, хімічний 

склад та ін.), так і певні процеси, що відбуваються у 

навколишньому середовищі (ерозія, дефляція, заболочування 

тощо), у тому числі під впливом антропогенного чинника. 

БІОІНДУСТРІЯ (грец. bio(s) – життя і лат. industria – 

діяльність, старанність) – міжгалузевий господарський комплекс, 

який спеціалізується на промисловому виробництві 

біотехнологічного продукту. Біоіндустрія як наукоємний 

промисловий комплекс виникла у другій половині ХХ ст. і швидко 

вийшла на передові рубежі науково-технічного прогресу за 

взаємодії на спільному підгрунті постачальників наукових 

розробок у сфері біотехнологій, потенційних інвесторів і 

виробників різних галузей промисловості. Створені інноваційні 

технології, які можуть застосовуватися в різноманітних 
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виробничих процесах багатьох галузей господарства. У біоіндустрії 

не утворилась поки що єдина галузь, як це відбулося в електронній 

промисловості, телекомунікаціях або інформатиці: її процеси і 

продукти зосереджені у хімічних, харчових, енергетичних та 

інших виробництвах. 

БІОІНДУСТРІЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ (грец. bio(s) – 

життя і лат. industria – діяльність, старанність) – див. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ АГРАРНА. 

БІОІНДУСТРІЯ ХАРЧОВА (грец. bio(s) – життя і лат. industria – 

діяльність, старанність) – див. БІОТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВА. 

БІОІНЖЕНЕРІЯ (грец. bio(s) – життя і франц. ingenier – 

інженер, від лат. ingenium – здатність, винахідливість) –              

1) методологія цілеспрямованого створення біологічних об'єктів 

(зокрема біологічного матеріалу, клітин або живих організмів) з 

певними новими властивостями з цілеспрямованим впливом на 

відповідні форми цих біологічних об'єктів генетичними і 

біохімічними методами; 2) спрямована модифікація властивостей 

живих організмів, що здійснюється на генетичному та/або 

епігенетичному рівні. Біоінженерія застосовується для 

мікрорганизмів, грибів, рослин і тварин. 

БІОІНФОРМАТИКА (грец. bio(s) – життя і лат. informatio – 

відомості, роз'яснення, виклад) – галузь науки, що здійснює 

переклад біологічних даних мовою цифр і слів за допомогою 

комп'ютера (комп'ютерна обробка даних біологічних досліджень); 

використання прикладної математики, інформатики і 

комп'ютерних систем для вивчення біологічних систем, для 

розширення використання біологічних, етологічних, медичних 

знань. Біоінформатика включає в себе побудову нуклеотидних 

послідовностей, виявлення генів у банках даних, складання 
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генома, побудову структури білка, пошук можливих білкових 

взаємодій та ін. 

БІОКАТАЛІЗ − (грец. bio(s) − життя і katalysis − руйнування) 

прискорення хімічних реакцій у живих клітинах за допомогою 

спеціальних білків – ферментів. Принципи та закономірності 

промислового біокаталізу схожі з небіологічним каталізом у 

хімічному виробництві. Водночас біокаталіз на основі ферментів 

відрізняється прискоренням реакцій у десятки−сотні і навіть 

тисячі разів більшим, порівняно з хімічним каталізом, а також 

специфічністю і керованістю, тобто зміною активності ферментів 

залежно від потреб клітини, організму. Біокаталіз – це 

високоефективний, специфічний процес і, на відміну від хімічного 

каталізу, відбувається у більш «м'яких» умовах, що властиві 

живому організму (температурі, тиску, реакції середовища та ін.). 

Провідне значення у промисловості біокаталіз має у процесах 

окислювальної біотрансформації органічних сполук, у тому числі 

вуглеводневої сировини, наприклад, у виробництві оптичних 

ізомерів епоксидів ненасичених вуглеводнів, які застосовують у 

тонкому органічному синтезі для виробництва біологічно активних 

речовин, а також рідких кристалів для електроніки. 

БІОКЛАСТЕР (англ. cluster – скупчення, кисть, рій) – 

об'єднання підприємств, постачальників обладнання, 

комплектувальних, спеціалізованих виробничих і сервісних послуг, 

науково-дослідних і освітніх організацій у сфері біотехнологій, 

пов'язаних відношеннями територіальної близькості і 

функціональної залежності в процесі виробництва та реализації 

товарів і послуг. 

БІОКОНВЕРСІЯ (грец. bio(s) – життя і лат. сonversio – зміна, 

перетворення) ‒ хімічне реструктурування матеріалу за допомогою 
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біокаталізу, перетворення однієї хімічної сполуки на іншу живими 

організмами (відрізняється від обробки ферментами, фіксованими 

клітинами або дії хімічних процесів). Наприклад, один з напрямків 

біоконверсії полягає у перетворенні нехарчової сировини (відходів 

целюлозно-паперової промисловості і сільського господарства) за 

допомогою ферментів і мікроорганізмів з отриманням вуглеводів, 

біологічно активних речовин та біопалива. 

БІОЛІЗІС (грец. bio(s) – життя і lysis – розкладання, розпад, 

розчинення) ‒ гниття або розкладання органічної субстанції на 

прості хімічні сполуки під дією живих організмів переважно 

мікроорганізмів. 

БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ (БАР) – загальна назва 

речовин, що мають виражену фізіологічну активність. 

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ (грец. bio(s) – життя і logos 

– поняття, вчення; лат. аctivus – діяльний) ‒ інтенсивність 

життєвих процесів у ґрунті із загальною кількістю мікроорганізмів 

на 1 г ґрунту або кількістю СО2, що виділяється за одиницю часу 

(«дихання ґрунту»). 

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА, БІОБЕЗПЕКА – збереження живими 

організмами своєї біологічної сутності, якостей, 

системоутворювальних зв’язків і характеристик, запобігання 

широкомасштабної втрати біологічної цілісності. 

БІОЛОГІЧНА ПЛІВКА – тонка плівка з мікроорганізмів, яка є 

дієвим агентом у біоспорудах (біофільтрах та ін.), під час 

проходження через яку у газоподібній (викидах) або рідкій 

(скидах, водному середовищі) речовині відбуваються інтенсивні 

реакції біоокислення. 

БІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ‒ природне випадкове або 

антропогенне проникнення в екосистеми, технічні пристрої різних 
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видів тварин, рослин, бактерій, вірусів, яких зазвичай у 

біотичному угрупованні (пристрої) не існує; забруднення 

середовища патогенними (у тому числі хвороботворними) 

бактеріями, вірусами, найпростішими, грибками, нижчими 

водоростями.  

БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД – полягає у 

біоокисленні органічних забруднень стічних вод за участю 

мікроорганізмів-сапробіонтів, які здатні у процесі своєї 

життєдіяльності здійснювати мінералізацію органічних речовин. 

Біохімічне очищення стічних вод може відбуватися в умовах, 

наближених до природних (поля зрошення, поля фільтрації, 

біологічні ставки, біоплато, біофільтраційні пристрої та ін.), або у 

штучно створених умовах (біологічні фільтри, аеротенки та ін.). 

БІОЛОГІЧНЕ ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД – комплекс 

заходів зі зниження вмісту або видалення залишкових 

забруднювальних речовин зі стічних вод після основної стадії їх 

біологічного очищення перед випуском у водойми за участю 

гідробіонтів. Доочищення стічних вод здійснюється у спеціальних 

очисних біоспорудах – біоставках, біоплато, фітофільтраційних 

пристроях та ін. 

БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ – різноманітність усіх живих 

організмів водних, наземних екологічних комплексів Землі в 

межах видів, угруповань, екосистем; різноманітність життя у всіх 

його проявах. Існує три основних типи біорізноманіття: генетичне 

(внутрішньовидова різноманітність, що обумовлена мінливістю 

особин, різноманіття генів, алелей); видове (види рослин, тварин, 

грибів і мікроорганізмів); різноманітність екосистем (відмінності 

між типами екосистем, середовищами існування та екологічними 

процесами; визначається за структурними й функціональними 
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складовими та масштабом екосистеми (від біоценозу до біосфери). 

Усі типи біологічного різноманіття взаємопов'язані: генетична 

різноманітність забезпечує різноманітність видів; різноманітність 

екосистем і ландшафтів створює умови для утворення нових 

видів; підвищення видового різноманіття збільшує загальний 

генетичний потенціал живих організмів біосфери. Кожен вид 

робить свій внесок у різноманітність, і щодо цього не існує 

непотрібних або шкідливих видів. Уперше термін «біологічне 

різноманіття» застосував Г. Бейтс 1892 р. У широкому сенсі цей 

термін охоплює безліч різних параметрів і є синонімом поняття 

«життя на Землі». 

БІОЛОГІЧНЕ САМООЧИЩЕННЯ (грец. bio(s) – життя і logos –

поняття, учення) – здатність біоценозів нейтралізувати шкідливі 

впливи забруднювальних речовин і відновлювати якість, склад, 

властивості екосистем. Біологічне самоочищення обумовлене 

діяльністю організмів природних біоценозів із приналежністю 

забруднювальної речовини до харчового ланцюга, його окислення 

або використання у конструктивному обміні. Найбільше значення 

у процесах біологічного очищення мають редуценти та вторинні 

консументи. 

БІОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН (БЗЗР) – організми, 

мікробіологічні препарати та інші біологічні засоби, які 

застосовують для боротьби із шкідливими для 

сільськогосподарських культур організмами. 

БІОЛОГІЧНИЙ ПРЕПАРАТ, БІОПРЕПАРАТ (грец. bio(s) – життя 

і logos – поняття, учення; лат. рraeparatus – приготований) ‒ засоби 

біологічного походження (мікроорганізми, білки та ін), що 

застосовують для цілеспрямованого впливу на живі організми та 

органічні сполуки. Біопрепарати використовують для діагностики, 
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профілактики та лікування інфекційних і паразитарних хвороб 

рослин, тварин і людини. До біопрепаратів належать також 

штучно відібрані групи корисних природних мікроорганізмів, що 

здатні до руйнування органічних забруднень (рослинні і тваринні 

жири, крохмаль, білки тощо) до простих і безпечних речовин. На 

практиці використовують біопрепарати, що не завдають шкоди 

здоров'ю людей, тварин та не призводять до порушення 

екологічної рівноваги у навколишньому середовищі. За допомогою 

біопрепаратів здійснюють біоремедіацію середовищ, очищення 

газоподібних, рідких відходів і переробку твердих відходів. 

БІОЛОГІЧНИЙ ФІЛЬТР, БІОФІЛЬТР (грец. bio(s) – життя і лат. 

filtrum – повсть) – споруда для біологічного очищення викидів, 

стічних вод. Біофільтр побудований за принципом поступового 

проходження очищуваних мас через товщу фільтрувального 

матеріалу (загрузку), що вкритий активною мікробіологічною 

плівкою, або через простір, який зайнятий штучно створеною 

спільнотою організмів-очищувачів. Під час очищення скидів сама 

стічна вода, проходячи крізь фільтрувальний матеріал, сприяє 

утворенню на його поверхні плівки зі скупчень мікроорганізмів, 

які окислюють органічні забруднення. До складу біоценозу плівки 

входять бактерії, гриби, нижчі водорості, найпростіші, личинки 

комах, черви. 

БІОМАСА (грец. bio(s) – життя і лат. мassa – грудка, шматок) – 

1) сумарна маса живої речовини особин виду, групи видів або 

угруповання організмів, що виражається в одиницях маси сухої 

або сирої речовини, віднесеної до одиниці площі або об'єму будь-

якого місця проживання (кг/га, кг/м2, кг/м3 та ін). Біомасу рослин 

називають фітомасою, тварин – зоомасою, мікроорганізмів – 

біомасою мікроорганізмів. Річна продукція рослин становить 
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близько 170 млрд т сухої біомаси, а річна продукція тварин 

становить 909 млн т на суші і 3025 млн т в океані. Виокремлюють 

біомасу консументів, продуцентів, редуцентів; 2) сукупність усіх 

живих організмів (живої речовини) планети – жива речовина, що 

має здатність рости, розмножуватися і розселятися по планеті;      

3) органічний матеріал, що отримується з рослин і тварин 

(мікроорганізмів); 4) сукупна маса рослинних і тваринних 

організмів, наявних у біогеоценозах на момент спостереження;     

5) поновлювані джерела органічного матеріалу, який може бути 

використаний як паливо для промислового виробництва. Біомаса 

містить запаси енергії сонця, акумульованої продуцентами в 

процесі фотосинтезу. Біомаса є традиційною сировиною для 

біоенергетики. 

БІОМАСА ЕНЕРГЕТИЧНА (грец. bio(s) – життя; лат. мassa – 

грудка, шматок, energīa ‒ дія, діяльність, міць)  біологічно 

відновлювальна речовина органічного походження, що зазнає 

біологічного розкладу (відходи  сільського господарства 

(рослинництва і тваринництва), лісового господарства та 

технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, а також 

органічна частина промислових і побутових відходів. За 

прогнозами, 2020 р. використання біомаси в Європі збільшиться 

до 235 млн т. Отже, біомаса становитиме 65,8 % усіх відновних 

джерел енергії. За прогнозами експертів, потенціал біомаси 

збільшиться:  2020 р. – з 215 до 239 млн т і  2030 р. – з 243 до 361 

млн т, з них у майбутньому найбільшу частку займатимуть саме 

енергетичні культури. Цифри щодо внеску біомаси до 

виробництва енергії 2020 р. в Україні відповідають заміщенню 

природного газу в обсязі 6,25 млрд м3/рік у секторі теплової 

енергії та 0,95 млрд у секторі електроенергії (прогнозуючи, що      

https://ru.wiktionary.org/wiki/energia
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90 % електричних потужностей на твердій біомасі працюватиме в 

режимі ТЕЦ). 

БІОМАСА ІНАКТИВОВАНА (грец. bio(s) – життя; лат. мassa – 

грудка, шматок) – стерилізована біомаса (кормові дріжджі, 

грибний міцелій та ін.). 

БІОМАТЕРІАЛИ (грец. bio(s) – життя і materialis – речовинний) 

– 1) матеріал із живих тканин; 2) основні біологічні молекули 

(білки, ліпіди, складні цукри та ін.), які використовують для 

виробництва різних медичних пристроїв, у тому числі структурні 

елементи відновлювальної хірургії; 3) синтетичний або природній 

матеріал, який використовується в медичному пристрої або в 

контакті з біологічними системами. 

БІОМЕДИЦИНА (грец. bio(s) – життя і лат. medicina – 

лікувальне мистецтво, мистецтво лікування) – збірний термін, що 

позначає напрямок на стику двох наук – медицини та біології. В 

його основу покладено використання для розв’язання медичних 

проблем ідей і технологій, які розроблені у галузях біохімії, 

імунології, клітинній біології та інших біологічних науках. 

БІОМЕДИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ (грец. bio(s) – життя, techne – 

майстерність, logos – учення; лат. medicina – мистецтво лікування) 

– 1) технологія, яка використовується в біомедицині; 2) 

комплексна процедура, спрямована на створення нових 

біологічних об'єктів та їх продуктів, які здатні викликати певний 

діагностичний, лікувальний або профілактичний ефект із 

застосуванням у медичній практиці. 

БІОМЕТАНОЛ ‒ вид рідкого біопалива на основі метилового 

(деревного) спирту; біометиловий спирт, біодеревний спирт, 

біокарбінол. Це метиловий спирт, отриманий як результат 

переробки біологічної сировини (біомаси) унаслідок сухої 
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перегонки відходів деревини або конверсією метану з біогазу. За 

хімічним складом біометанол ідентичний традиційному аналогу – 

метанолу (СН3ОН). Використовується в якості біопалива. Уперше 

був вироблений з деревини 1900-х роках. З 1 т твердої біомаси 

отримують 22,7 л біометанолу. Сфера застосування біометанолу 

аналогічна звичайному метанолу і передбачає як традиційні 

напрями, так і інноваційні. 

БІОМОНІТОРИНГ, БІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ (грец. bio(s) – 

життя і лат. monitor – той, хто наглядає, нагадує, попереджує) – 

кількісне та якісне оцінювання складу й стану чутливих видів 

організмів, що реагують на рівень забруднення навколишнього 

середовища, є складовою частиною екологічного моніторингу – 

спостереження за станом навколишнього середовища за 

фізичними та біологічними показниками. Для біомоніторингу 

використовують біоіндикаторні організми. 

БІОНАКОПИЧЕННЯ (грец. bio(s) – життя) – це здатність живих 

істот у процесі життєдіяльності, живлення (харчування), обміну 

речовин вилучати з навколишнього середовища, фіксувати і 

концентрувати всередині свого організму хімічні речовини як 

безпосередньо із середовища, так і опосередковано через їжу. 

БІОНАНОТЕХНОЛОГІЇ, НАНОБІОТЕХНОЛОГІЯ (грец. bio(s) – 

життя, nanos – гном, карлик, techne – мистецтво, майстерність і 

logos – учення) – 1) створення та використання біомолекул як 

компонентів нанотехнології; 2) напрям нанонауки, який вивчає 

взаємодію нанооб’єктів з живими системами, отримання 

наночастинок з використанням біореакторів і застосування 

біонаноструктур для вирішення актуальних питань медицини, 

екології, сільського господарства та інших галузей практичної або 

теоретичної діяльності. Біонанотехнології поділяють на: 
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біонанотехнології живих систем (розробка ефективних методів 

модернізації різнорівневих живих систем з метою надання їм 

характеристик, що необхідні для біотехнологічного отримання 

простих нанооб’єктів або досить складних наноконструкцій); 

«напівсинтетичні» біонанотехнології (застосування різних 

біополімерів (білків, нуклеїнових кислот та ін.) для створення 

біонанотехнологічних пристроїв); «синтетичні» біонанотехнології 

(активне використання процесів самозбірки та синтезу органічних 

і неорганічних молекул для створення пристроїв з 

упорядкованими атомами). 

БІОНАФТА (грец. bio(s) – життя і персидськ. neft – нафта) – 

біопаливо другого покоління, яке синтезується з біомаси унаслідок 

глибокої хімічної переробки; суміш рідких вуглеводнів та інших 

органічних речовин, що отримуються з сировини рослинного або 

біологічного походження. Біонафта – умовна назва, оскільки вміст 

вуглеводнів становить усього 5–10 %, а решта – спирти, лігніни, 

альдегіди та ін. Існують термічні або термохімічні способи 

виробництва біонафти з рослинної біомаси: піроліз, газифікація, 

парокрекинг, гідрокрекінг. 

БІООЧИЩЕННЯ – очищення від сторонніх забруднювальних 

домішок (полютантів) навколишнього середовища та його 

компонентів, відходів за допомогою живих організмів і продуктів 

їхньої життєдіяльності. 

БІОПАЛИВО (грец. bio(s) – життя і англ. fuel – паливо) – 

газоподібне, рідке або тверде паливо, яке видобувається з 

біологічної сировини (рослин, стічних вод, сухих відходів тощо) за 

допомогою вирощування, біопереробки або ферментації матеріалу. 

Біопаливо вважається екологічно безпечним, порівняно з іншими 

видами палива. Розрізняють рідке біопаливо (для двигунів 
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внутрішнього згоряння – етанол, біодізель), тверде (дрова, солома) і 

газоподібне (біогаз, водень). Використання біопалива 

розглядається як «вуглецево нейтральна технологія»: спочатку 

атмосферний вуглець (у вигляді СО2) зв'язується продуцентами і 

переводиться в органічну форму, а потім виділяється під час 

спалювання речовин, отриманих з біологічного матеріалу. 

БІОПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ – джерела живлення, які 

використовують енергію з живого організму. Біопаливні елементи 

призначені для живлення імплантованих медичних приладів. 

БІОПЕСТИЦИДИ, БІОЛОГІЧНІ ПЕСТИЦИДИ, БІОЛОГІЧНІ 

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН (БЗЗР) (грец. bio(s) – життя, лат. pestis 

– зараза і caedo – убивати) – пестициди, активний інгредієнт яких 

є живими організмами або продуктами їхньої життєдіяльності. 

Застосування біопестицидів для боротьби із шкідливими для 

сільськогосподарських культур організмами має мінімальний 

ризик для навколишнього середовища, оскільки вони отримані з 

біоматеріалу природного походження. Біопестициди не мають 

токсикологічної класифікації, обмежено впливають на корисні 

організми, не утворюють небезпечних відходів і не викликають 

вироблення імунітету в популяціях шкідників. Особливо показані 

для використання у рамках реалізації програм Комплексної 

боротьби з шкідниками (IPM) і органічного сільського 

господарства. 

БІОПЛАСТИК (грец. bio(s) – життя і plastikй – творіння, 

скульптура) – органічний пластик, що виробляється з 

відновлюваної біомаси (рослинних масел, кукурудзяного 

крохмалю, мікробіоти та ін.). Біопластик може вироблятися з 

побічних продуктів сільського господарства, а також з полімерів-

відходів – використаних пляшок, упаковок. Деякі біопластики 
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піддаються біорозкладанню як в аеробних, так і в анаеробних 

умовах середовищах. 

БІОПЛАТО (грец. bio(s) – життя; фр. plateau – плоский) – 

біоінженерна споруда, яка використовується для очищення або 

доочищення господарсько-побутових, виробничих стічних вод і 

забрудненого поверхневого стоку. Біоплато за мінімального 

експлуатаційного обслуговування не вимагає (або майже не 

вимагає) витрат електроенергії та використання хімічних 

реагентів. В основу технології покладені природні процеси 

самоочищення, що властиві водним і прибережним екосистемам. 

У біоплато активним біоагентом є вища водна рослинність (очерет 

озерний, рогоз вузьколистий і широколистий, рдест гребінчастий і 

курчавий, спіродела багатокорінева, елодея, водний гіацинт, 

касатик та інші). 

БІОПЛІВКА – складний (найчастіше мультивидовий) шар 

мікроорганізмів, конгломерат колоній, що розташований на будь-

якій поверхні. Клітини організмів біоплівки прикріплені одна до 

одної і занурені у позаклітинний полімерний матрикс – слиз, який 

вони утворюють у процесі життєдіяльності. Матрикс утримує 

мікроорганізми разом, виконує захисні функції та допомогає їм 

прикріплюватися до поверхонь. Розвиток біоплівки, а іноді й саму 

біоплівку, називають біонаростанням. 

БІОПОЛІМЕРИ (грец. bio(s) – життя, polymeres – той, що 

складається з багатьох частин) – 1) клас полімерів, що 

зустрічаються в природі у природному вигляді, що входять до 

складу живих організмів; 2) високомолекулярні природні сполуки 

(білки, нуклеїнові кислоти, полісахариди та їх похідні), які є 

структурною основою усіх живих організмів і є визначальними у 

процесах життєдіяльності. Молекули біополімерів складаються з 
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великої кількості груп атомів або ланок однакової чи різної будови, 

що повторюються. Склад і послідовність мономерних ланок 

біополімерів визначають їх первинну структуру. Відомі також 

змішані біополімери, наприклад ліпопротеїди. 

БІОПРОДУКТИ (грец. bio(s) – життя і лат. produce(re) – 

створювати) – матеріали, хімікати, енергія, які одержані з 

відновлюваних джерел біоматеріалів; продукція сільського 

господарства та харчової промисловості, що виготовлена без 

використання (або з меншим використанням) синтетичних 

пестицидів, синтетичних мінеральних добрив, регуляторів росту, 

штучних харчових добавок, а також без використання генетично 

модифікованих продуктів (ГМО). 

БІОПРОДУКТИВНІСТЬ, БІОЛОГІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ (грец. 

bio(s) – життя і лат. рroductivus – продуктивність, плідність) ‒ 

швидкість відтворення біомаси рослин, тварин, мікроорганізмів у 

складі екосистеми; здатність біогеоценозу з використанням 

речовини та енергії відтворювати органічну речовину. 

Біопродуктивність оцінюється біологічною продукцією («нетто» 

(первинною чистою) і «брутто» (первинною загальною), що 

виражається у вагових одиницях на одиницю площі або одиницю 

об’єму біотопу за одиницю часу (зазвичай за рік). 

БІОРЕАКТОР (грец. bio(s) – життя; лат. re- – приставка, що 

позначає повторність дії, actio – дія) – апарат для культивування 

мікроорганізмів або еукаріотичних клітин (рослин, тварин, грибів), 

у якому відбуваються ферментативні біохімічні реакції за участю 

живих клітин, клітинних екстрактів або ферментів. Основними 

елементами біореактора як пристрою є подвійні стінки, проміжок 

між якими заповнюється охолоджувальною або нагрівальною 

рідиною, вхідні отвори для газових і рідких потоків, система 
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контролю за складом живильного середовища та умовами 

всередині реактора (температура, вміст кисню та ін). Зазвичай у 

біореакторі здійснюється перемішування культурального 

середовища в процесі культивування, мікробіологічного синтезу. 

Розрізняють механічні, аерліфтні та газо-вихрові біореактори. 

БІОРЕГІОН, ЕКОРЕГІОН (грец. bio(s) – життя; лат. regio – 

країна, область) – територія з інфраструктурою, яка базується на 

біоекономіці та екологічних принципах. 

БІОРЕКУЛЬТИВАЦІЯ (лат. re – префікс, що позначає 

відновлення або повторність дії; cultivo – обробляю) – це комплекс 

заходів за участю біоти з відновлення земельних і водних ресурсів, 

екологічний стан яких унаслідок антропогенної діяльності істотно 

погіршився. Метою проведення біорекультивації є поліпшення 

умов навколишнього середовища, відновлення продуктивності 

порушених земель і водойм. 

БІОРЕМЕДІАЦІЯ (грец. bio(s) – життя; англ. remedy – лікувати, 

виправляти) – видалення сторонніх або шкідливих агентів, 

забруднювальних речовин з повітряного, водного або ґрунтового 

середовища з використанням метаболічного потенціалу живих 

біологічних об'єктів (мікроорганізмів, рослин, водоростей та ін.), 

які сприяють фільтрації та/або розкладанню цих домішок і 

відновленню первинних властивостей елементів середовища. 

Наприклад, для біоремедіації водного середовища широко 

використовують «усеїдні» грамнегативні бактерії роду 

Pseudomonas, які можуть утилізувати нафталін, толуол, алкани, 

камфору, специфічні фенольні сполуки, компоненти нафти, а 

також інсектициди, гербіциди та інші ксенобіотики. За способом 

організації процесу розрізняють способи біоремедіації: in situ, on 

situ, ex situ.  
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БІОРЕМЕДІАЦІЯ ІN SITU (грец. bio(s) – життя і logos – 

поняття, учення; англ. remedy – лікувати, виправляти; лат. іп situ – 

на місці) – спосіб біоремедіації in situ пов'язаний з обробкою 

забрудненого компонента безпосередньо за місцем забруднення. 

Він простіший у разі застосування методу стимулювання у 

природного мікробоценозу активності споживання або деструкції 

забруднювача.  

БІОРЕМЕДІАЦІЯ ОN SITU (грец. bio(s) – життя і logos – 

поняття, учення; англ. remedy – лікувати, виправляти; лат. оп situ – 

на місці) – спосіб біоремедіації оn situ передбачає збирання і 

обробку забрудненого компонента поблизу місця забруднення. 

Проведення процесу очищення забруднених матеріалів на 

обладнаних майданчиках (полігонах) значно підвищує швидкість 

очищення забрудненого матеріалу. Однак цей спосіб організації 

процесу мікробіологічного очищення вимагає додаткових витрат 

на збирання та складування забруднених матеріалів. 

БІОРЕМЕДІАЦІЯ ЕХ SITU (грец. bio(s) – життя і logos – 

поняття, учення; англ. remedy – лікувати, виправляти; лат. ех situ – 

поза місцем) – спосіб біоремедіації ех situ пов'язаний зі збиранням, 

транспортуванням і подальшою обробкою забрудненого матеріалу 

на спеціально обладнаних майданчиках, у біореакторах та інших 

установках. Він створює оптимальні умови для життєдіяльності 

біоагента – мікробоценозу. У біореакторах можна досягти більшої 

швидкості біодеструкції, ніж за способів in situ, оn situ. Однак це 

потребує додаткових витрат для реалізації технології. 

БІОРЕСУРСИ (грец. bio(s) – життя і logos – поняття, учення; 

франц. ressources засоби, запаси, можливості) – сукупність 

генетичних ресурсів, популяцій, біотичних компонентів екосистем 

– біоценозів (біот, біотичних комплексів), які мають фактичну або 
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потенційну цінність для людства. До біоресурсів відносять 

природні флору, фауну, ландшафтні угруповання, промислові 

біоагенти та ін. На Землі відомо близько 2 млн видів живих 

організмів і ще не відкрито більше 10 млн видів. 

БІОРЕФАЙНЕРИ (англ. biorefinery) – біозавод; підприємство, 

що здійснює конверсію біомаси та виробляє паливо, енергію та 

хімічні речовини у повному циклі. 

БІОСЕНСОР (грец. bio(s) – життя і лат. sensus – чуття) – 

спеціалізований аналітичний пристрій (прилад), який створений 

на основі окремих видів організмів, комплексів організмів, клітин 

або виділених з них ферментних систем, а також специфічних 

біологічних речовин, що наділені чутливістю до конкретних 

хімічних сполук (наприклад, токсинів або їх комплексу). Так 

Neurospora europea використовують для визначення NH3, 

Trichosporon brassiacae – оцтової кислоти. У біосенсорах 

біологічний компонент поєднаний з фізико-хімічними 

перетворювачем. В основу роботи біосенсора покладено 

ферментативні, імунохімічні та інші реакції біокомпонента. 

Наприклад, для визначення хімічних сполук біосенсором 

використовуються реакції цих сполук, що каталізуються 

ферментами; імуно-хімічні реакції, які відбуваються в органелах, 

клітинах або тканинах біологічного компонента сенсора. 

БІОСКРУБЕРИ (грец. bio(s) – життя і англ. scrub – скребти, 

чистити) – це абсорбційні апарати, у яких газ, що підлягає 

очищенню, зрошується водним розчином активного мулу, і потім 

забруднювальні речовини руйнуються мікроорганізмами, що 

наявні в активному мулі. 

БІОСОРБЕНТИ (грец. bio(s) – життя і лат. sorbens – 

поглинальний) – мікроорганізми, які або самі, або в контакті з 
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носієм (наприклад, із гранулами з інертного матеріалу) здійснюють 

екстракцію (наприклад, з руди) та/або концентрацію металів або 

органічних компонентів за допомогою селективного утримання 

цих речовин. Біосорбенти використовують, наприклад, для 

очищення забруднення води та ґрунту. До біосорбентів відносять 

речовини, що одержані на основі бактеріально-дріжджового або 

грибного консорціумів, які застосовують для очищення, 

наприклад, водойм від нафтопродуктів. 

БІОСТАВОК, БІОЛОГІЧНИЙ СТАВОК – гідротехнічні споруди 

– штучно створені водойми для біологічного очищення стічних вод, 

яке базується на процесах, що відбуваються під час 

самоочищення водойм у природних умовах. Біоставки 

забезпечують більший ефект очищення стічних вод, ніж споруди 

штучного біологічного очищення. Так, кількість бактерій групи 

кишкових паличок у ставках зменшується на 95,9–99,9 % від 

початкового вмісту. Біоставки – неглибокі (до 1 м) водойми, рідше 

до 3 м (анаеробні ставки) з добрими умовами для інсоляції та 

прогрівання води. Біоставки застосовуються найчастіше для 

доочищення стоків, у яких відбулися первинне відстоювання і 

біологічне очищення. 

БІОСТАЗ (грец. bio(s) – життя і stasis – нерухомість, зупинка, 

застій) ‒ це здатність живих організмів (окремих особин або їх 

груп) протидіяти змінам навколишнього середовища без адаптації 

до цих змін (наприклад, імунітет, здатність до регенерації, 

життєздатність та ін). 

БІОТЕНК (грец. bio(s) – життя і tаnk – бак, цистерна) – 

споруда, яка призначена для очищення побутових і виробничих 

стічних вод, забруднених нафтопродуктами, жирами, фенолами, 

сульфідами, зваженими речовинами. Біотенки доцільно 
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застосовувати для очищення стічних вод з високою 

концентрацією органічних речовин. Запаси біомаси забезпечують 

стабільну роботу біотенка за умов різких коливань складу стічних 

вод або залпових скидів. Температура стічної води не повинна 

перевищувати +35 ºС. 

БІОТЕСТУВАННЯ (грец. bio(s) – життя і англ. bioassay – 

аналіз) – процедура встановлення відповідності стану компонентів 

середовища необхідним умовам забезпечення життя за допомогою 

біотест-об'єктів. Біотест-об'єкти сигналізують про небезпеку 

(наприклад, токсичність) за зміною життєво важливих функцій. 

Принцип біотестування заснований на реєстрації змін біомаси 

тест-об'єктів, відсотка виживання, плодючості, різних 

фізіологічних і біохімічних показників життєдіяльності організмів. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ (грец. bio(s) – життя, techne – мистецтво, 

майстерність і logos – учення) – 1) сукупність технологій 

одержання біологічно активних речовин і (або) господарсько 

цінних продуктів, заснованих на використанні природних або 

генетично модифікованих мікроорганізмів, тканин, клітин і вищих 

організмів або продуктів їх життєдіяльності; 2) технологія, що 

використовує живі організми, їх системи або продукти їх 

життєдіяльності; 3) наука, що вивчає можливості використання 

живих організмів, їх систем або продуктів їхньої життєдіяльності 

для розв’язання технологічних завдань. Біотехнологію умовно 

поділяють на: екобіотехнологію (охорона та відновлення 

навколишнього середовища; біоремедіація забруднених 

середовищ; фіторемедіація; біосорбенти; біокаталізатори; 

переробка відходів і побічних продуктів у промисловості та 

сільському господарстві; біоочищення стічних вод; біомоніторинг; 

біотестування; біоіндикація); харчову біотехнологію (технології 
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отримання харчових білків, полісахаридів, харчових добавок, 

барвників, ароматизаторів; виробництво пекарських дріжджів, 

кормового білка, спирту, вина, пива, молочних продуктів з 

біокомпонентами; технології переробки фруктів і овочів та ін); 

біогеотехнологію (бактеріальне вилуговування в технології 

видобутку золота, срібла, кольорових металів; біотехнологія 

нафтогазової галузі); фармацевтичну біотехнологію (створення 

лікарських препаратів на основі біопродуцентів: вакцини, 

імуномодулятори, антитіла, бактеріальні препарати, сироватки, 

ферменти, протеїни, вітаміни, біологічно активні добавки); 

медичну біотехнологію (оснащення діагностичних лабораторій; 

прилади та реагенти для імуноферментного аналізу; тест-системи 

визначення вірусів, антитіл; діагностикуми для визначення 

алкоголю, наркотичних речовин; реагенти для визначення групи 

крові; біопрепарати для трансплантології; обладнання для 

знезараження приміщень; біологічно активні текстильні матеріали 

та антибактеріальні загоювальні препарати); сільськогосподарську 

біотехнологію (виробництво препаратів на основі ґрунтових 

мікроорганізмів, мікробіологічні добрива, регулятори росту рослин, 

трансгенні рослини і тварини, біологічні засоби захисту рослин і 

тварин; кормовиробництво та кормові добавки); промислову 

біотехнологію (промислове використання мікроорганізмів; 

біодобавки для виробництва лакофарбових матеріалів, мийних 

засобів, пластмас; біокаталізу) та ін. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ АГРАРНА (грец. bio(s) – життя, techne – 

мистецтво, майстерність і logos – учення) – 1) розділ біотехнології, 

що займається питаннями теорії, методології та практики 

застосування її досягнень у рослинництві та тваринництві. 

Наприклад, біологічний захист рослин, створення нових сортів 
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рослин і порід тварин біотехнологічними методами, біотехнологія 

ґрунтів, біодобрива та ін. 2) див. БІОТЕХНОЛОГІЯ ЗЕЛЕНА. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ БІЛА (грец. bio(s) – життя, techne – 

мистецтво, майстерність і logos – учення; англ. white – білий) – 

використання біотехнологічних процесів і методів у промисловому 

виробництві біоматеріалів для різних галузей господарства. 

Наприклад, виробництво біопалив, ферментів, біологічно 

активних сполук та інших біоматеріалів для різних промислових 

секторів економіки. Термін «біла біотехнологія» запропонований 

2003 р. на Всесвітньому форумі з біологічних наук. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ БЛАКИТНА (грец. bio(s) – життя, techne – 

мистецтво, майстерність і logos – учення; англ. blue – блакитний) – 

використання біотехнологічних процесів та методів у виробництві 

морських і річкових продуктів. Наприклад, біологічні технології 

штучного вирощування промислових водних організмів у 

природних і штучних водоймах. Термін «блакитна біотехнологія» 

запропонований 2003 р. на Всесвітньому форумі з біологічних 

наук. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ВЕТЕРИНАРНА (грец. bio(s) – життя, techne – 

мистецтво, майстерність і logos – учення) – 1) частина 

сільськогосподарської біотехнології, предметною галуззю якої є 

використання біотехнології для лікування тварин; 2) див. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ЗЕЛЕНА. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ЖОВТА (грец. bio(s) – життя, techne – 

мистецтво, майстерність і logos – учення; англ. yellow – жовтий) – 

використання біотехнологічних процесів і методів для розробки та 

виробництва харчової сировини, продуктів харчування 

загального, лікувально-профілактичного та спеціального 

призначення. Наприклад, біотехнології поліпшення якості та 
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безпеки харчової сировини, підвищення поживної цінності 

харчових продуктів, створення функціональних продуктів. Термін 

«жовта біотехнологія» запропонований 2003 р. на Всесвітньому 

форумі з біологічних наук. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ЗЕЛЕНА (грец. bio(s) – життя, techne – 

мистецтво, майстерність і logos – учення; англ. green – зелений) – 

використання біотехнологічних процесів і методів у лісовій, 

целюлозно-паперовій промисловості, а також у сільському 

господарстві та біоенергетиці. Наприклад, розробка та 

впровадження в агрокультуру генетично модифікованих 

(трансгенних) рослин з поліпшеними сільськогосподарськими 

властивостями. Термін «зелена біотехнологія» запропонований 

2003 р. на Всесвітньому форумі з біологічних наук. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЧНА (грец. bio(s) – життя, techne – 

мистецтво, майстерність і logos – учення) – 1) міждисциплінарний 

розділ біотехнології, що утворився на перетині інтересів, підходів 

та методів прикладних напрямів екологічної науки, новітніх і 

класичних біотехнологій для розв’язання екологічних проблем 

довкілля; 2) специфічне застосування живих організмів або їх 

елементів у технологічних процесах, що спрямовані на 

поліпшення, захист і відновлення екологічної рівноваги у 

навколишньому середовищі; розв’язання прикладних екологічних 

завдань, у тому числі переробку відходів, ліквідацію забруднень 

повітряного, водного, ґрунтового середовищ, підвищення 

продуктивності агроекосистем, розв’язання проблем з енерго- і 

ресурсозбереження у побутовому та господарському секторах і 

забезпечення умов функціонування антропоекосистем; 3) див. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ СІРА. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ЛІСОВА (грец. bio(s) – життя, techne – 
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мистецтво, майстерність і logos – вчення) – 1) розділ біотехнології, 

що займається збереженням і прискореним відтворенням лісових 

біоресурсів. 2) див. БІОТЕХНОЛОГІЯ ЗЕЛЕНА. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕДИЧНА (грец. bio(s) – життя, techne – 

мистецтво, майстерність і logos – учення) – 1) розділ біотехнології, 

що займається виробництвом біофармацевтичних препаратів, 

виробів медичного призначення, продуктів лікувального 

харчування; 2) див. БІОТЕХНОЛОГІЯ ЧЕРВОНА. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ МОРСЬКА (грец. bio(s) – життя, techne – 

мистецтво, майстерність і logos – учення) – 1) розділ біотехнології, 

що займається питаннями вивчення гідробіонтів, переробки 

морепродуктів, розведення промислової морської фауни і флори в 

марікультурі. Морська біотехнологія застосовує молекулярні 

біотехнологічні методи у прикладних розробках з використання 

водних організмів морських акваторій; 2) див. БІОТЕХНОЛОГІЯ 

БЛАКИТНА. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ПРИКЛАДНА (грец. bio(s) – життя, techne – 

мистецтво, майстерність і logos – учення) – розділ біотехнології, 

який здійснює практичне впровадження досягнень цієї науки.  

БІОТЕХНОЛОГІЯ ПРИРОДООХОРОННА – див. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЧНА. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ПРОМИСЛОВА (грец. bio(s) – життя, techne – 

мистецтво, майстерність і logos – учення) – 1) практична галузь 

біотехнології, використання біотехнологічних процесів у 

промисловій переробці сировини, багатотонажному виробництві 

біопродуктів у всіх секторах біотехнології (медичному, харчовому, 

сільськогосподарському, біоенергетичному, екологічному та ін.);    

2) див. БІОТЕХНОЛОГІЯ БІЛА. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ СІРА (грец. bio(s) – життя, techne – 
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мистецтво, майстерність і logos – учення; англ. grey – сірий) – 

використання біотехнологічних процесів та методів для 

розв’язання екологічних проблем навколишнього середовища. 

Наприклад, переробка рідких, твердих, газоподібних відходів; 

біоремедіація повітряного, водного, ґрунтового середовищ; 

система біомоніторингу; біоресурси та ін. Термін «сіра 

біотехнологія» запропонований 2003 р. на Всесвітньому форумі з 

біологічних наук. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВА (грец. bio(s) – життя, techne – 

мистецтво, майстерність і logos – учення) – 1) розділ біотехнології, 

що займається теоретичними та прикладними аспектами 

технологій з виробництва харчових продуктів; застосування 

біотехнологічних методів щодо поліпшення якості харчів; 

створення функціональних продуктів, що сприяють збереженню і 

зміцненню здоров'я; 2) див. БІОТЕХНОЛОГІЯ ЖОВТА. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ЧЕРВОНА (грец. bio(s) – життя, techne – 

мистецтво, майстерність і logos – учення; англ. red – червоний) – 

використання біотехнологічних процесів і методів у медицині, 

виробництво біофармацевтичних препаратів (протеїнів, 

ферментів, антитіл), генна та клітинна терапія, корекція 

генетичного коду та інші біоінженерні розробки. Термін «червона 

біотехнологія» запропонований 2003 р. на Всесвітньому форумі з 

біологічних наук. 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ЧОРНА (грец. bio(s) – життя, techne – 

мистецтво, майстерність і logos – учення; англ. dаrk – чорний) – 

розділ біотехнології, що займається теоретичними та прикладними 

аспектами біобезпеки і біологічного захисту.  

БІОТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ – галузь 

промисловості, яка займається виробництвом технічного 
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обладнання, пристроїв, приладів для біологічних технологій. 

БІОТЕХНОПАРК (грец. bio(s) – життя і techne – мистецтво, 

майстерність) – науковий парк з акцентом на біологічні технології 

та інноваційні розробки у галузі. Біотехнопарк – засіб розвитку 

біоекономіки на державному рівні. Його генеральне завдання – 

вибудовування повного циклу комерціалізації біоінновацій, 

«технологічного коридора» від розробки до сертифікації і випуску 

серійного продукту. 

БІОТОН – високоякісне біологічно активне органічне добриво. 

Натуральний продукт з високим вмістом органічних речовин. 

Виробляється з курячого посліду і торфу за допомогою 

біоферментації з одночасною стерилізацією органічної маси, без 

додавання хімічних добавок і втрат корисних речовин. Біотон 

після внесення у ґрунт не заражає його збудниками хвороб, не 

містить патогенної мікрофлори та насіння бур’янів, відповідає 

найвищим санітарно-гігієнічним вимогам. Містить нітроген, 

фосфор, калій, кальцій, амінокислоти та мікроелементи у 

доступній для рослин формі. 

БІОТОП (грец. bio(s) – життя і topos – місце) – відносно 

однорідна за абіотичними чинниками середовища (рельєф, ґрунт, 

мікроклімат та ін.) ділянка геопростору (суші або водойми), що 

зайнята певним біоценозом. Характерний для певного біотопу 

комплекс абіотичних умов визначає видовий склад організмів 

біоценозу. Отже, у загальному значенні біотоп – це абіотична 

частина біогеоценозу (екосистеми). Схожі біотопи об'єднують у 

біохори, сукупності яких складають біоцикли. 

БІОТРАНСФОРМАЦІЯ (грец. bio(s) – життя і лат. transformatio – 

перетворення) – біохімічне перетворення речовин живими 

організмами або препаратами ферментів, унаслідок якого може 

http://vseslova.com.ua/word/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80-11261u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8-11265u
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відбуватися інактивація цієї речовини або утворення активного 

метаболіту з неактівної вихідної сполуки. Перетворення може бути 

або несинтетичним (окислення, відновлення, гідроліз) або 

синтетичним (утворення глюкуронідів, приєднання сульфатів, 

ацетилювання, метилювання). Біотрансформація також 

передбачає метаболічну детоксикацію, очищення. Умови перебігу 

цих реакцій м'які. Біотрасформація – ферментативний процес, 

переважно мікробіологічний. Біотрансорфмація відбувається як у 

живих організмах, так і в навколишньому середовищі природному 

або штучному, за участю біоагентів. 

БІОТРАНСФОРМАЦІЯ СЕРЕДОВИЩА (грец. bio(s) – життя і 

transformatio – перетворення) – зміна абіотичних умов під впливом 

життєдіяльності організмів. Вернадський В. І. розглядав живі 

організми як геохімічний фактор, який створив біосферу. Завдяки 

живим організмам в атмосфері з’явився кисень, сформувалися 

ґрунти, утворилися товщі осадових порід на дні океанів. Унаслідок 

біотрансформації створюються запаси детриту у вигляді торфу і 

сапропелю. 

БІОФАРМАЦЕВТИКА (грец. bio(s) – життя і pharmakeutike – 

лікарська) – напрям біотехнології, який займається розробкою та 

створенням (переважно з використанням методів генної інженерії) 

біологічно активних речовин (біофармацевтиків) і способів 

лікування захворювань на рівні генів. Біофармацевтика 

заснована на технологіях отримання складних макромолекул, 

ідентичних наявним у живих організмах, з використанням 

методів рекомбінантних ДНК, гібридом і культур клітин для 

подальшого використання в терапевтичних чи профілактичних 

цілях. Біофармацевтика досліджує фізичні, хімічні властивості 

біопрепаратів та їх дозування. 
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БІОФАРМАЦЕВТИКИ (грец. bio(s) – життя і pharmakeutike – 

лікарська) – біотехнологічні продукти з фармацевтичними 

властивостями; лікарські засоби, створені за допомогою 

біофармацевтики (див. біофармацевтика). До біофармацевтиків 

відносяться такі препарати, як рекомбінантні інтерферони, 

еритропоетин, людський інсулін, соматотропін, філграстин та ін. 

БІОФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, БІОФАРМІНДУСТ-

РІЯ (грец. bio(s) – життя і pharmakeutike – лікарська) – гілка 

фармацевтичної промисловості, яка виробляє біофармацевтичні 

препарати (протеїни, ферменти, антитіла та ін.). 

БІОФЕРМЕНТАЦІЯ – див. АНАЕРОБНА ФЕРМЕНТАЦІЯ. 

БІОФЛОКУЛЯЦІЯ (грец. bio(s) – життя і лат. flocculi – пластівці) 

– утворення пластівцеподібного осаду в технології очищення 

стічних вод. Біофлокуляція дозволяє досить ефективно 

відокремлювати мікроорганізми активного мулу від очищеної 

стічної води методом флотації. Але ці методи без використання 

додаткових прийомів не дозволяють високоефективно провести 

повне видалення мулу з рідини.  

БІОЦЕНОЗ (грец. bios – життя і koinos – загальний) – 

сукупність популяцій усіх видів живих організмів, що населяють 

певну географічну територію, яка відрізняється від інших сусідніх 

територій за хімічним складом ґрунтів, вод, а також за деякими 

фізичними показниками (висота над рівнем моря, величина 

сонячного опромінення та ін. Біоценоз безпосередньо залежить від 

екологічних чинників середовища. Розрізняють стійкі 

(зберігаються протягом десятиліть) і циклічні (швидко змінюються) 

біоценози. Біоценоз входить до складу біогеоценозу. Термін 

«біоценоз» був введений К. Мебіусом 1877 року. 

БОЛОТНИЙ ГАЗ – газ (біогаз) зі слабким, неприємним 
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запахом, який утворюється у природних умовах унаслідок 

розкладання органічної маси, гниття мулу та інших решток 

рослинного і тваринного походження в анаеробних умовах 

лентичних сильно евтрофованих водойм. Уперше хімічний аналіз 

болотного газу провів А. Вольта 1776 р. Основний компонент – 

метан (CH4). Також містить незначні кількості вуглекислого газу 

(CO2), азоту (N2), водню, аргону, фосфіну та ін. 

БРАССИНОЛІДИ – гормони, які підвищують адаптаційний 

потенціал рослин у стресових ситуаціях (зниження температури, 

заморозки, затоплення, посуха, засолення ґрунту, хвороби, дія 

пестицидів та ін.). Відносяться до групи так званих стресових 

адаптогенів, що наділене сильною ростостимулювальною 

активністю. Препаративна форма під назвою епібрассиноліда 

знайшла широке застосування у багатьох країнах. Насіння, яке 

оброблене епібрассинолідом, швидше проростає, а розсада з цього 

насіння стійка до багатьох поширених захворювань. 

БРОДІННЯ – анаеробний ферментативний окислювально-

відновний процес енергетичного метаболізму з перетворення 

органічних речовин (вуглеводи, спирти, органічні кислоти, 

амінокислоти), завдяки якому організми отримують енергію (яка 

необхідна для їх життєдіяльності), утворюються спирти, органічні 

кислоти, ацетон, СО2 та інші сполуки, залежно від типу бродіння. 

За кінцевим продуктом бродіння розрізняють декілька типів 

бродіння: спиртове, маслянокисле, молочнокисле, ацентоно-

бутилове, пропіоновокисле та ін. Більшість процесів бродіння 

викликають переважно облігатні анаероби: дріжджі, плісняві 

гриби, бактерії. Процеси бродіння використовують у харчовій, 

мікробіологічній промисловості, біоенергетиці (отримання метану). 

Анаеробний метаболічний процес викликає псування 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
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консервованих продуктів харчування. Мікробна природа бродіння 

була відкрита Л. Пастером 1857 р. 

БУЛЬБОЧКОВІ БАКТЕРІЇ (лат. Rhizobium) ‒ аеробні 

азотфіксувальні бактерії-симбіонти, які розвиваються у 

клубеньках, що утворюють на коренях бобових рослин. Це 

взаємовигідний симбіоз бактерій і рослин: бактерії засвоюють 

молекулярний азот атмосферного, ґрунтового повітря і 

забезпечують рослини доступними для засвоєння формами азоту, 

а рослини постачають бактеріям поживні речовини.  

ВАКУУМ-ФІЛЬТР (англ. vacuum – порожнеча, filter – 

проникати) – апарат для зневоднення матеріалів, виділення 

твердих часток із суспензії, гідросуміші, пульпи на фільтрувальній 

перегородці під дією вакууму. 

ВАКЦИНА (лат. vaccinus – коров'ячий) – штучно виготовлений 

препарат, що містить антиген, який використовується для 

посилення утворення специфічних антитіл, що забезпечують 

активний і/або пасивний імунітет в організмі. Вакцини 

отримують з убитих чи аттенуйованих (живих послаблених) 

патогенів або похідних антигенних детермінант, які викликають 

формування антитіл в організмі «господаря». 

ВЕРМІСОЛ – натуральне органо-мінеральне мікродобриво. Це 

екстракт, отриманий з біогумусу – продукту переробки субстрату 

червоним каліфорнійським черв'яком. Вермісол – екологічно 

безпечний препарат-біостимулятор росту й розвитку 

сільськогосподарських рослин. Містить гумати, амінокислоти, 

вітаміни, фітогормони, мікро- та мікроелементи, корисні 

мікроорганізми. Вермісол пригнічує розвиток збудників 

фітофторозу, макроспоріозу, парші та ін. 

ВЕРМІКУЛЬТИВУВАННЯ – переробка органомістких відходів 
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за допомогою дощових черв'яків, зокрема, гібриду червоного 

каліфорнійського черв'яка. Органічна сировина, заселена 

черв'яками, протягом 1–2 діб утрачає неприємний запах, а через 

4–5 тижнів за їх допомогою перетворюється на високоякісне 

органічне добриво – вермікомпост. Як органічний субстрат для 

переробки використовують різні органічні матеріали: гній, 

побутові відходи, рослинні залишки, осад стічних вод та ін. 

Вермикультивування – широко вживана біотехнологія у галузі 

сільського господарства. 

ВИКИДИ – газоподібні відходи; емісії газів, крапель рідини 

або твердих частинок в атмосферу. Сукупні викиди з певного 

джерела визначаються загальною кількістю речовин, які надійшли 

з нього в атмосферне повітря. 

ВИМОРОЖУВАННЯ ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА – зменшення 

вологості органічного добрива під час його низькотемпературної 

обробки. 

ВІДВАЛ ‒ місце складування, сховище відходів, шлаків, 

скришних порід виробництв гірничо-добувної і переробної 

промисловості. 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ – джерела, які у 

масштабі потреб людства вважають невичерпними; це біомаса, 

біопаливо з органічних відходів, джерела вітрової, сонячної, 

геотермальної енергії, енергії хвиль і припливів, гідроенергії. 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ (грец. bacterion – паличка) – 

бактерії, які здатні здійснювати відновлювальні реакції. 

Наприклад, сульфатвідновлювальні бактерії здійснюють 

перетворення сульфату на гідроген сульфід. Існують бактерії, що 

відновлюють нітрати, фумарати, сполуки тривалентного феруму, 

шестивалентного урану та інших хімічних елементів. 
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ВІДХОДИ ‒ речовини (або суміші речовин), що визнані 

непридатними для подальшого використання в межах наявних 

технологій, або після побутового використання продукції. 

ВІТАМІНИ (лат. vitae – життя; англ. amino – аміногрупа -NH2) – 

низькомолекулярні органічні речовини різної хімічної природи, які 

утворюються в клітинах бактерій, рослин і тварин; незначні їх 

кількості необхідні для обміну речовин і життєдіяльності 

організмів. Більшість вітамінів є попередниками коферментів, а 

деякі сполуки виконують сигнальні функції; багато з них є 

антимутагенами. Разрізняють кілька основних класів вітамінів, що 

позначаються латинськими літерами з індексом або без: А, B1, B2, 

B3, В6, B9, B12, B13, C, D, Е, H, H1, К, РР та ін. Вітаміни поділяють 

на дві групи: водорозчинні (С, В) і олієрозчинні (А, D, Е, К). Синтез 

вітамінів у деяких видів організмів обмежений або відсутній, тому 

такі організми потребують надходження вітамінів із зовнішнього 

середовища з живильними речовинами. 

ВОДНИЙ КАНАЛ (лат. сanalis – труба) – штучна водна артерія, 

яка призначена для скорочення водних маршрутів або для 

перенаправлення потоку води. 

ВОДОСКИД – гідротехнічна споруда, що призначена для 

скидання зайвої (паводкової) води з водосховища, а також для 

корисних пропусків води у нижній б'єф. 

ВОДОЗАБІРНІ СПОРУДИ (англ. water inlet – водозабірник) – 

комплекс гідротехнічних інженерних споруд і пристроїв для 

забору води з джерела (водного об’єкта, водотоку, підземного 

джерела). 

ВОДОНАПІРНА ВЕЖА, ВОДОНАПІРНА БАШТА – 

гідротехнічна споруда у системі водопостачання для регулювання 

тиску і витрати води у водопровідній мережі, створення її запасу 
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та вирівнювання графіка роботи насосних станцій. 

ВОДОСХОВИЩЕ – штучна водойма, яку створюють зазвичай 

у долині лотичного водного об’єкта (річки) водопідпорними 

спорудами для накопичення та зберігання води для регулювання 

стоку, для роботи гідроелектростанцій, для використання у 

народному господарстві. 

ВТОРИННІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ – це відхідні гази, конденсат, 

гаряча вода, доменний і коксовий гази, газ метан дегазації 

вугільних родовищ тощо. 

ГАЗГОЛЬДЕР (англ. gas – газ і holder – тримач) – стаціонарний 

резервуар для приймання, зберігання та подачі газоподібних 

речовин у розподільні газопроводи або пристрої; частина 

біогазової установки, яка призначена для збирання та 

тимчасового зберігання біогазової суміші. 

ГАЗООЧИЩЕННЯ – очищення промислових викидів, 

виділення домішок з газів. Очищення газів здійснюють для 

охорони повітряного басейну від забруднення шкідливими 

речовинами, для подальшого використання очищенних газів у 

різних технологіях, їх рекуперації, для утилізації видалених з газів 

домішок.  

ГАЗОВЛОВЛЮВАЧІ – технічні пристрої для видалення з 

промислових відходів газів, шо придатні для утилізації або 

забруднені шкідливими речовинами. 

ГЕН (грец. genos – рід, походження) – структурна та 

функціональна одиниця спадковості живих організмів. Ген являє 

собою ділянку ДНК, що задає послідовність певного поліпептиду 

або функціональної РНК. Гени (точніше, алелі генів) визначають 

спадкові ознаки організмів, що передаються від батьків потомству 

під час розмноження. Серед деяких організмів, переважно 
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одноклітинних, зустрічається горизонтальне перенесення генів, не 

пов’язане з розмноженням. 

ГЕНЕТИЧНА (ГЕННА) ІНЖЕНЕРІЯ (грец. genetikos – 

народження, походження; франц. ingenieur – інженер, лат. 

ingenium – здатність, винахідливість) – 1) сукупність прийомів, 

методів і технологій виділення генів з організму (клітин), 

здійснення маніпуляцій з генами і введення їх в інші організми;    

2) технології отримання рекомбінантних рибонуклеїнових і 

дезоксирибонуклеїнових кислот; 3) практика та методи штучного 

генетичного конструювання, що спрямовані на створення нових 

форм біологічно активних молекул ДНК і генетично нових форм 

клітин і цілих організмів за допомогою технології рекомбінантних 

ДНК, генетичної трансформації, перенення генів, дозволяють in 

vitro змінювати структуру генів, створювати нові гени або 

конструювати химерні гени. Генетична інженерія виникла на 

початку 70-х років XX ст. Формально датою народження 

генетичної інженерії можна вважати 1972 р., коли П. Берг,           

С. Коен, Х. Бойєр та інші створили першу рекомбінантну ДНК, що 

містила фрагменти ДНК вірусу SV40, бактеріофага та E. coli. За 

роботи з конструювання рекомбінантних ДНК П. Бергу була 

присуджена Нобелівська премія 1980 р. Термін «генетична 

інженерія» вперше використав А. Джост 1941 р. 

ГЕНЕТИЧНА КАРТА (грец. genetikos – народження, 

походження) – схема взаємного розташування у хромосомі 

структурних генів, регуляторних елементів і генетичних маркерів, 

а також відносних відстаней між ними. 

ГЕНЕТИЧНИЙ КОД (франц. сode, лат. codex – умовне 

скорочення, шифр) – 1) єдина система запису спадкової 

інформації в молекулах нуклеїнових кислот у вигляді послідовності 
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нуклеотидів, що реалізовується у тварин, рослин, бактерій і вірусів 

у вигляді послідовностей амінокислотних залишків у складі білків; 

2) певна відповідність між послідовністю нуклеотидів у молекулі 

ДНК (мРНК) і послідовністю амінокислот у молекулі білка, що 

кодується. 

ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИЙ ОРГАНІЗМ (ГМО) (грец. 

genetikos – народження, походження; лат. modus – міра, вид і facio 

– роблю; лат. organismus – живе тіло, жива істота) – організм, який 

відмінний від природних організмів і отриманий із застосуванням 

методів генної інженерії. 

ГЕНИ КОНСТИТУТИВНІ, ГЕНИ «ДОМАШНЬОГО 

ГОСПОДАРСТВА» (грец. gen(os) – рід, походження) – гени, що 

необхідні для підтримки найважливіших життєвих функцій 

організму, які експресуються майже у всіх тканинах і клітинах на 

відносно постійному рівні. Конститутивні гени функціонують на 

всіх стадіях життєвого циклу організму. 

ГЕННА ТЕРАПІЯ, ГЕНОТЕРАПІЯ (грец. gen(os) – рід, 

походження; therapeia – турбота, догляд, лікування) – сукупність 

генно-інженерних (біотехнологічних) і медичних методів, 

спрямованих на внесення змін до генетичного апарату 

соматичних клітин людини для лікування захворювань. 

ГЕННА ТЕРАПІЯ ЕХ VIVO (грец. gen(os) – рід, походження; 

therapeia – турбота, догляд, лікування; лат. ех vivo – поза живим) – 

уведення гена (або генів) в ізольовані клітини хворого і зворотне 

перенесення їх після культивування in vitro в організм хворого за 

допомогою трансфузії або ін'єкції. 

ГЕННА ТЕРАПІЯ IN VIVO (грец. gen(os) – рід, походження; 

therapeia – турбота, догляд, лікування; лат. in vivo – у живому) – 

уведення у тканину чи орган організму оліго- або 
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полінуклеотидного матеріалу (ДНК або РНК) для синтезу в ньому 

продуктів-білків, яких немає або які виробляються у недостатній 

кількості, а також для гальмування функціонування небажаних 

генів для усунення певного генетичного порушення. Генна терапія 

in vivo має на меті лікування не генів, а захворювання організму з 

використанням генів. Основні завдання цієї методології полягають 

або в компенсації метаболічного дефекту, або у створенні 

всередині клітини уражуючого агента. Загальною проблемою будь-

якого варіанта генної терапії in vivo є доставка нуклеїнової 

кислоти або олігонуклеотида до мішеней та їх стабільність. Це 

означає доставку генетичного матеріалу до певних тканин або 

органів, проникнення через плазматичну мембрану та вплив на 

певну мішень усередині клітини. Як засоби доставки 

використовують різні ДНК- і РНК-вмісні віруси, ліпосоми, 

природні білки-ліганди та ін. 1990 р. В. Андерсен і група вчених 

здійснили першу успішну спробу лікування важкого, зазвичай 

несумісного з життям, спадкового імунологічного захворювання, 

що викликається дефектом гена, який кодує фермент 

аденозиндезаміназу. 

ГЕННО-ІНЖЕНЕРНА ДІЯЛЬНІСТЬ (грец. gen(os) – рід, 

походження; франц. ingenieur – інженер, лат. ingenium – здатність, 

винахідливість) – діяльність, яка здійснюється з використанням 

методів генної інженерії для створення генно-інженерно-

модифікованих організмів. 

ГЕННО-ІНЖЕНЕРНІ ПРЕПАРАТИ (ГІП) (грец. gen(os) – рід, 

походження; франц. ingenieur – інженер, лат. ingenium – здатність, 

винахідливість) – препарати різного призначення (медичні, 

біологічні), які одержують методами генної інженерії. 

ГЕНОМ (грец. gen(os) – рід, походження; лат. -om(a) – суфікс, 
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що позначає сукупність) – 1) сукупність спадкового матеріалу 

клітини організму; 2) сукупність нуклеотидних послідовностей, що 

містяться в ДНК гаплоїдного набору хромосом визначеного виду 

організму, яка складається з генів і міжгенних ділянок. Геном 

містить біологічну інформацію, що необхідна для побудови і 

забезпечення життєдіяльності організму. Більшість геномів 

побудовані з ДНК, проте деякі віруси мають геноми з РНК. 

Першим був повністю визначений геном бактерії Haemophilus 

influenzae (1995 р.). Термін «геном» запропонував Г. Вінклер      

1920 р. 

ГЕННО-МОДИФІКОВАНИЙ ОРГАНІЗМ (ГМО) (грец. gen(os) – 

рід, походження; лат. modus – міра, вид, facio – робити, organismus 

– живе тіло, жива істота) – організм, будь-яке неклітинне, 

одноклітинне або багатоклітинне утворення, відмінне від 

природних організмів, яке отримане із застосуванням методів 

генної інженерії та містить чужорідний генно-інженерний 

матеріал, у тому числі гени, їх фрагменти або комбінації генів. 

ГМО здатний до відтворення і передавання цього генетичного 

матеріалу нащадкам. Це так званий трансгенний організм 

(трансгенні рослини, трансгенні тварини, трансгенні бактерії). 

ГЕОХІМІЯ (грец. ge – Земля і chemeia – мистецтво сплавлення 

металів) – наука, що вивчає хімічний склад Землі, закони 

розповсюдження, розподілу й руху хімічних елементів та їх 

ізотопів у різних геологічних середовищах, процеси формування 

гірських порід, ґрунтів і природних вод. 

ГЕРБІЦИДИ (лат. herba – трава і caedo – вбиваю) – хімічні 

речовини, які застосовують для знищення рослинності. За 

характером дії на рослини поділяють на гербіциди суцільної дії, що 

уражають усі види рослин, і гербіциди вибіркової (селективної) дії, 
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які уражають одні види рослин, але не шкодять іншим. Перші 

застосовують для знищення рослинності навколо промислових 

об'єктів, на лісових вирубках, аеродромах, залізничних і шосейних 

дорогах, під високовольтними лініями електропередач, у 

дренажних каналах, ставках, озерах; а другі – для захисту 

культурних рослин від бур'янів (хімічне прополювання). 

ГЕТЕРОЦИСТИ (грец. heteros – інший, різний і kystis – міхур) 

‒ спеціалізовані клітини, наприклад, ціанобактерій, основна 

функція яких полягає у фіксації молекулярного азоту. 

Утворюються гетероцисти у разі нестачі зв’язаного нітрогену. 

Гетероцисти містять гліколіпідний і полісахаридний шари, які є 

бар’єрами для дифузії газів усередину гетероцисти. 

ГІБЕРЕЛІНИ (лат. Gibberella – родова назва грибів, -in(e) – 

суфікс, що позначає «подібний») – група гормонів рослин 

(фітогормонів), які стимулюють (прискорюють) ріст стебла, листя, 

меншою мірою – кореня унаслідок як поділу, так і розтягування 

клітин, переривають період спокою у насіння, бульб і цибулин, 

індукують цвітіння рослин, затримують старіння листя і плодів 

завдяки активації синтезу білків, стимулюють проростання пилку. 

У рослин ідентифіковано понад 40 гіберелінів, у грибів – понад 20. 

Найбільш активним гормоном є гіберелова кислота, яку 

використовують як ситмулятор росту безнасіннєвих сортів 

винограду, цитрусових та ін. Синтез гіберелінів у мікробіологічній 

промисловості здійснюють за участю грибів класу Ascomycetes. 

Уперше гібереліни з цих грибів були виділені 1926 р. 

ГІБРИДИЗАЦІЯ ДНК, ГІБРИДИЗАЦІЯ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ 

(лат. hybrida – суміш) – з’єднання в умовах in vitro 

комплементарних одноланцюгових нуклеїнових кислот в одну 

молекулу. За повною комплементарності об’єднання відбувається 
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легко й швидко, а у разі часткової некомплементарності злиття 

ланцюжків уповільнюється, що дозволяє діагностично оцінювати 

ступінь комплементарності. Можлива гібридизація ДНК-ДНК і 

ДНК-РНК. 

ГІБРИДИЗАЦІЯ КЛІТИН (лат. hybrida – суміш) – процес 

штучного злиття соматичних клітин з утворенням життєздатної 

гібридної клітини (гетерокаріона, що містить ядра обох 

батьківських типів) з подальшим формуванням від неї клітинної 

лінії. Гібридизація клітин покладена в основу клітинної інженерії, 

використовується для отримання гібридом, а також 

застосовується для картування генів завдяки тому, що у разі 

міжвидової гібридизації клітин унаслідок елімінації хромосом під 

час послідовних мітозів можуть бути отримані клітини з повним 

набором хромосом одного виду і тільки з однією хромосомою (або 

її фрагментом) іншого виду. Гібридація клітин має велике 

значення для дослідження механізмів реактивації генома клітини 

у стані спокою та ступеня фенотипичного прояву (експресивності) 

окремих генів, клітинного поділу, картування генів у хромосомах 

людини та для аналізу причин злоякісного переродження клітин. 

Феномен гібридації клітин уперше спостерігав Б. Ефруссі 1960 р. 

Перші штучні гібриди клітин мишей і людини отримав Г. Харрісом 

1965 р. Перший міжвидовий гібрид після злиття протопластів із 

клітин різних видів рослин отримав П. Карлсон 1972 р. 

ГІГІЄНІЧНИЙ НОРМАТИВ (грец. hygieinуs – здоровий) – 

установлене дослідженнями припустиме максимальне або 

мінімальне кількісне та/або якісне значення показника, яке 

характеризує той чи інший чинник середовища існування щодо 

його безпеки та/або нешкідливості для людини. 

ГІДРОБІОЛОГІЧНИЙ (Hydrobiology – від гідро. і біологія: Hydor 
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+ Bios + Logos )  

ГІДРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ (грец. hydor – 

вода, bio(s) – життя, logos – слово, учення) – кількісні та якісні 

показники екологічних груп гідробіонтів, які використовують для 

оцінювання еколого-санітарного стану природних і штучних 

водних екосистем. 

ГІДРОЛІЗНЕ ВИРОБНИЦТВО, ГІДРОЛІЗНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

(грец. hydor – вода, lysis – розкладання, розпад) – виробництво, в 

основу технологічного процесу якого покладено реакції 

гідролітичного розщеплення глікозидних зв'язків полісахаридів 

сировини (наприклад, біомаси здерев'янілої рослинної) з 

утворенням як основних продуктів – моносахаридів, які 

піддаються подальшій біохімічній або хімічної переробці, або 

входять до складу товарної продукції.  

ГЛЮКОЗО-ФРУКТОЗНІ СИРОПИ – харчові продукти, які 

одержують із крохмалю. Глюкозо-фруктозні сиропи є 

повноцінними замінниками сахарози. 

ГНІЙ ‒ органічне добриво, яке містить екскременти 

сільськогосподарських тварин. Гній має характерний запах і 

консистенцію. 

ГНОЙОВА РІДИНА ‒ рідина, що виділяється з підстилкового 

гною або компосту. 

ГОМОГЕНІЗАЦІЯ (грец. homogenes – однорідний) – 

подрібнення певної речовини до стану, коли вона втрачає свою 

форму, наприклад, унаслідок його подрібнення, перемішування. 

Гомогенізацію органів і тканин здійснюють для визначення вмісту 

в них різних речовин, виявлення у їх складі ферментів або сполук 

та / або для їх подальшої ізоляції. 

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВІДСТІЙНИК – двосекційний (або більше 
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секцій) прямокутний резервуар коридорного типу з муловим 

приямком, що розташований на початку резервуара. Стічна 

рідина у горизонтальному відстійнику підводиться у передню 

частину споруди, рухається вздовж відстійника до протилежного 

кінця прямолінійно, горизонтально, після чого освітлена рідина 

зливається у відвідний канал. Горизонтальний відстійник 

обладнаний скребковим механізмом для очищення дна 

відстійника від осаду, який випадає під час проходження стічної 

води. Осад із приямка видаляється насосами, гідроелеваторами, 

грейферами або під гідростатичним тиском. На початку 

горизонтального відстійника випадає більше осаду, ніж 

наприкінці, оскільки дно споруди улаштоване з нахилом у 

протилежний руху рідини бік. Горизонтальні відстійники менш 

чутливі, порівняно з іншими типами відстійників, до гідравлічних 

перевантажень і змін температури стічної рідини.  

ГОРЮЧІ СЛАНЦІ – це тверді горючі корисні копалини, осадові 

породи, що містять переважно аквагенну органічну речовину 

(вимерлих морських та озерних тварин), що об’єднує їх з нафтою. 

ГРАВІТАЦІЙНЕ УЩІЛЬНЕННЯ ОСАДІВ – спосіб зменшення 

вологості осаду (наприклад, стічних вод) у спорудах, апаратах під 

дією сил гравітації. Осад подається безпосередньо у резервуар, 

який оснащений скребком, що повільно обертається і руйнує 

зв'язок між частинками осаду, збільшуючи здатність мулу до 

осадження та ущільнюючи його. Під час гравітаційного 

ущільнення загальний обсяг осаду за незначної витрати енергії 

можна скоротити на 90 % від початкового об’єму.  

ГРИБИ – (лат. Fungi або Mycota) – царство живих організмів, 

нижчі еукаріоти, які поєднують ознаки тварин і рослин. До грибів 

відносять справжні гриби, ооміцети і слизовики (цвілі). Існує 
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понад 70 тис. видів грибів – від мікроскопічних одноклітинних 

форм до багатоклітинних організмів. Гриби є гететрофами, 

аеробами. Розмноження грибів відбувається трьома способами:    

а) вегетативне (проростковими гифами, субстратним міцелієм, 

брунькуванням, видозміненими міцеліальними елементами);           

б) статеве (спори або конідії); в) нестатеве. Основна функція 

грибів, як і бактерій, полягає в мінералізації органічних 

субстратів. Деякі види грибів широко застосовують у різних 

біотехнологічних процесах. Дріжджі застосовують у хлібопеченні 

та виноробстві, виробництві спирту, ксиліту, ферментів, харчових 

добавок. Гриби викликають численні перетворення твердого 

субстрату перед процесом бродіння. Окремі види грибів 

(переважно пліснявих) продукують антибіотики, ферменти 

(амілази, пектинази). Деякі гриби – активні біоагенти в технології 

біоремедіації. Ряд видів грибів культивують (печериці, трюфелі) як 

харчову сировину. Отруйні гриби викликають захворювання 

(бліда і біла поганки, червоний і пантеpний мухомоpи, деякі види 

плісняви). Наука, що вивчає гриби, – мікологія є розділом 

ботаніки, оскільки раніше гриби відносили до царства рослин. 

ҐРУНТ (нім. ground – земля, основа) – особливе природне 

утворення, яке виникло унаслідок перетворення поверхневих 

шарів літосфери під спільним впливом води, повітря, кліматичних 

чинників і живих організмів. Ґрунт – це складний комплекс 

органічних і неорганічних речовин. Ґрунт заселений різними 

видами мікроорганізмів, переважно сапротрофних. Кількість 

бактерій в 1 г ґрунту сягає сотень мільйонів. Також у ґрунті немає 

сприятливих умов для розвитку патогенної мікрофлори. Тому 

ґрунт широко використовують у технологіях біологічного 

очищення стічних вод (поля зрошення, поля фільтрації). 
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ГУМІНОВІ РЕЧОВИНИ (лат. humus – земля, ґрунт) – особлива 

група високомолекулярних органічних сполук, походження яких 

пов'язане з процесами біохімічного розкладання і перетворення 

(гуміфікації) рослинного опаду, залишків тварин, білкових тіл 

мікроорганізмів. Утворення гумінових речовин відбувається 

унаслідок життєдіяльності мікроорганізмів за наявності кисню та 

води. Гумінові речовини вперше виділив із торфу німецький 

учений Франц Ахард 1786 р.. Гумінові речовини наділені значною 

біологічною активністю. Гумінові препарати, що виготовляють із 

торфу, бурого вугілля, сапропелю використовують як кормові 

добавки для вигодовування сільськогосподарських тварин, а 

також як мікродобрива у рослинництві. 

ГУМУС (лат. humus – земля, ґрунт) – гетерогенна динамічна 

полідисперсна система високомолекулярних азотистих 

ароматичних сполук кислотної природи, яка утворюється 

унаслідок біохімічного перетворення мортмаси рослинного та/або 

тваринного походження. Гумус є основною органічною речовиною 

ґрунту (85–90 %), містить переважно гумінові та фульвокислоти. 

Гумінові кислоти надають ґрунту темного забарвлення та 

обумовлюють його родючість. Від потужності гумусового шару 

залежить родючість ґрунту. 

ДАЙДЖЕСТЕР – складова частина біогазової установки, у 

якій відбуваються біохімічні процеси деструкції органічної 

речовини з утворенням біогазу. 

ДВОСТУПЕНЕВІ БІОФІЛЬТРИ – комплексні споруди 

біофільтрів, які забезпечують високий ступінь очищення стічних 

вод у разі, якщо за певних причин для інтенсифікації процесу 

біоочищення стоків не існує технічної можливості збільшити 

висоту споруди. 
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ДВОХ'ЯРУСНІ ВІДСТІЙНИКИ – відстійники, що призначені 

для видалення осаду зі стічних вод та його обробки в анаеробних 

умовах. У двохярусних відстійниках стічна вода протікає з 

невеликою швидкістю по осадових жолобах, під час руху якими 

зважені речовини зі стічної рідини осаджуються і через щілини 

жолобів потрапляють у нижню частину відстійника – анаеробну 

камеру. Процес зброджування осаду у відстійнику триває від 1 до 

6 місяців. За цей час розкладається 40–60 % органічної частини 

осаду. Газ, що утворюється, не потрапляє до жолобів, а отже, не 

забруднює освітлену стічну рідину.  

ДЕГРАДАЦІЯ (лат. degradatio – зниження, рух назад, 

погіршення, зниження якості; франц. degrader – погіршуватися; 

вироджуватися) – 1) рух назад у своєму розвитку, погіршення;      

2) руйнування біологічних молекул або клітинних структур;            

3) зниження адаптаційного потенціалу організму, популяції або 

екосистеми, що викликається погіршенням умов існування, 

хворобами та ін. 

ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ (лат. degradatio – зниження, рух назад, 

погіршення, зниження якості; франц. degrader – погіршуватися; 

вироджуватися) – процес поступового зниження родючості ґрунту 

внаслідок зміни клімату, рослинного покриву, несприятливого 

водного режиму, зростаючого процесу вилуговування або 

унаслідок дії антропогенного чинника. 

ДЕЗОДОРАЦІЯ (лат. de – частка заперечення, odor – запах) – 

обробка одорантів (речовин, що обумовлюють запах), що присутні 

у газоподібному, рідкому або у твердому субстраті, для усунення 

або зниження інтенсивності запахів. 

ДЕНАТУРАЦІЯ (лат. de – частка заперечення, nature – 

природа) – процес порушення нативної (природної) конформації 
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біологічних макмолекул (білків, нуклеїнових кислот та ін. 

біополімерів) через розрив деяких зв’язків унаслідок нагрівання, 

хімічного впливу та ін.  

ДЕНІТРИФІКАЦІЯ (лат. de – частка заперечення нітрифікації) 

– сума мікробіологічних процесів відновлення нітратів до нітритів 

і далі до газоподібних оксидів та молекулярного азоту. Унаслідок 

денітрифікації Нітроген у процесі природного кругообігу речовин 

повертається в атмосферне повітря у формі, що недоступна 

більшості організмам. Денітрифікація як біохімічний процес 

катаболізму здійснюється тільки прокаріотами (бактеріями, 

ціанобактеріями, археями) в анаеробних умовах і пов'язана з 

отриманням цими організмами енергії. Денітрифікація у ґрунті 

призводить до втрати мінеральних сполук азоту, що необхідні для 

живлення рослин. 

ДЕРЕВНІ ПАЛИВНІ ГРАНУЛИ (пелети, ДПГ) – це невеликі 

циліндричні пресовані деревні вироби діаметром 4–12 мм, 

завдовжки 20–50 мм, які отримують у процесі переробки 

висушених відходів деревообробного та лісопильного виробництв 

(тирса, стружка, деревне борошно, тріска, деревний пил). 

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ – комплексні 

спостереження за станом навколишнього середовища, у тому числі 

компонентів природного середовища, природних екологічних 

систем, за процесами та явищами, що в них відбуваються, 

оцінювання та прогнозування стану навколишнього середовища. 

ДЕСТРУКТОРИ (лат. destructio – руйнування) – 1) організми-

сапротрофи, що живляться мертвою органічною речовиною; 

2) мікроорганізми, що мають потужний ферментний комплекс, 

який обумовлює високоефективний процес біорозкладання 

органічних і мінеральних речовин субстрату. 



74 

 

ДЕСТРУКЦІЯ (лат. destructio – руйнування) – 1) порушення 

або руйнування нормальної структури чого-небудь; 2) руйнування 

структури молекул речовини внаслідок впливу зовнішніх 

чинників. За факторами впливу розрізняють такі види деструкції: 

термічна, термоокислювальна, фотохімічна, гідролітична, 

біохімічна, радіаційна та ін. Наприклад, деструкція білків 

здійснюється під дію протеолітичних ферментів. 

ДЕТЕРГЕНТИ (лат. detergere – витирати, чистити) – речовини 

з великою поверхневою активністю. Розрізняють аніонні та 

катіонні детергенти. Поверхнево активні синтетичні речовини 

використовують у побуті та промисловості як мийні засоби та 

емульгатори. Доведено також, що детергенти поряд з мийною 

дією, виявляють дезінфекційну (церигель, доміфену бромід, 

мірамістин, мило зелене), антисептичну (бактеріостатичну) щодо 

грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів (цегміцид, 

декаметоксин, мірамістин, рокал, етоній), антитоксичну за 

відношенням до стафілококового токсину (етоній), антимікотичну 

за відношенням до грибів роду Саndida (декаметоксин, рокал), 

противірусну (рокал), ранозагоювальну та місцевоанестезувальну 

(етоній) дію. Детергенти с огляду кругообігу речовин складно 

піддаються розкладанню редуцентами-мікроорганізмами. Тому 

для реалізації технологій біоремедіації забруднених субстратів 

отримують із застосуванням методів генної інженерії активні 

штами-деструктори ПАВ. 

ДЕТОКСИКАЦІЯ (лат. de – частка заперечення, видалення, 

скасування; грец. toxikon – отрута) – 1) метаболічний процес, 

унаслідок якого токсини субстрату перетворюються на менш 

токсичні субстанції, які легше екскретуються; 2) штучний процес 

очищення крові від патогенних мікроорганізмів, вірусів та/або 
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токсинів. Детоксикація токсичних речовин здійснюється 

хімічними, фізичними або біологічними методами. 

ДЕФОЛІАНТ (лат. de – частка заперечення, видалення, 

скасування; folium – листок) – речовина, що викликає опадання 

листя у рослинного організму. Як дефоліанти застосовують 

цианамід кальцію, хлорат магнію та ін. 

ДЕФОЛІАЦІЯ (лат. de – частка заперечення, видалення, 

скасування; folium – лист) – опадання листя. Дефоліація зазвичай 

спостерігається внаслідок некрозів і хлорозів. Наприклад, 

осипання хвої у ялини, сосни унаслідок забруднення повітря 

промисловими або техногенно-аварійними викидами; листя лип, 

кінських каштанів – від солей, що застосовують для танення снігу, 

льоду; листя аґрусу, смородини – під дією сірчистого газу. 

Дефоліація може бути викликана запланованою обробкою 

спеціальними речовинами – дефоліантами.  

ДІАГНОСТИКУМИ (греч. diagnōstikos – здатний розпізнавати; 

diagnōstikon – що відноситься до розпізнавання) – 1) стандартні 

набори реактивів для діагностики; 2) суспензії неживих 

мікроорганізмів, які слугують або антигенами для серологічних 

досліджень, або алергенів – для алергічних діагностичних проб. 

Діагностикуми використовують також для постановки РЗК 

(реакції зв'язування комплементу) для серологічної діагностики 

лептоспірозів. Для діагностики черевного тифу застосовують так 

званий Про-діагностикум (для виявлення групових Про-антитіл) і 

Н-діагностикум (для виявлення видових Н-антитіл). Для 

постановки опсофагоцитарної реакції використовують 

діагностикуми з мікроорганізмів, інактивованих нагріванням. У 

вірусології як діагностикуми використовують антигени для РЗК та 

антигени для РГГ (реакції гальмування гемаглютинації). 
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Діагностикуми набули широкого застосування для виявлення 

тифу, паратифів, дизентерії, бруцельозу, туляремії, рикетсіозів та 

ін. 

ДНК-ПОЛІМЕРАЗА (грец. poli – багато, meros – частина; -ase – 

суфікс у назві фермента) – фермент, який бере участь у реплікації 

ДНК. Ферменти цього класу каталізують полімеризацію 

дезоксирибонуклеотидів уздовж ланцюжка нуклеотидів ДНК, який 

фермент «читає» і використовує як шаблон. Тип нового нуклеотиду 

визначається за принципом комплементарності відносно шаблону, 

з якого здійснюють зчитування. Нова молекула комплементарна 

шаблонній моноспіралі та ідентична другому компоненту 

подвійної спіралі. 

ДОМІНАНТНИЙ ГЕН (лат. dominans – панівний; греч. genos – 

рід, походження) – один з пари алельних генів, який виявляється у 

фенотипі та пригнічує у гетерозиготному стані прояв іншого 

рецесивного гена (А > а). 

ДОНОР (лат. dono – дарувати) – у загальному розумінні, це 

об'єкт, який віддає що-небудь іншому об'єкту, який має назву 

«акцептор». 

ДРЕНАЖ (фран. drain – стічна труба, канава; drainage – 

осушення) – природнє або штучне видалення надлишку води з 

різних поверхонь, із субстрату. 

ЕВРИБІОНТ (грец. eurys – широкий і biontos – той, що живе) – 

біологічні види, які здатні існувати у широкому діапазоні змін 

природних умов існування, змін впливу екологічних чинників 

навколишнього середовища. Еврибіонти мають широкий діапазон 

екологічної толерантності. Організми-еврибіонти зазвичай мають 

морфофізіологічні механізми, що дозволяють їм підтримувати 

сталість свого внутрішнього середовища навіть за різких коливань 

http://medical-enc.com.ua/brushnoy_tif.htm
http://medical-enc.com.ua/paratyphoid.htm
http://medical-enc.com.ua/brucellosis.htm
http://medical-enc.com.ua/tularemia.htm
http://medical-enc.com.ua/rickettsiosis.htm
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умов навколишнього середовища. 

ЕВРИХОР (грец. eurys – широкий і choreo – іду вперед, 

рухаюся) – організм, який має велику екологічну валентність і 

водночас значне географічне поширення. Зазвичай еврихор 

поширений на всій Земній кулі. Еврихор – космополіт, але ще 

більш поширений організм, переважно мікроскопічний. 

ЕКОБІОТЕХНОЛОГІЯ  див. БІОТЕХНОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЧНА. 

ЕКОВАР (грец. oikos – будинок, житло, місце проживання і 

лат. var(ians) – змінюється) – варіант будь-якого виду, у тому числі, 

мікроорганізму, що пристосований до існування у певній 

екосистемі (наприклад, до виду господаря, поживного продукту). 

Ековар часто відрізняється за деякими ознаками від популяцій, 

що мешкають в інших екосистемах. 

ЕКОМОНІТОРИНГ (грец. oikos – будинок, житло, місце 

проживання і лат. monitor – той, що нагадує, наглядає) – система 

регулярних комплексних спостережень, оцінювання та 

прогнозування змін стану навколишнього середовища і 

екологічних чинників, що впливають на здоров’я населення. 

Система екомоніторингу відповідає за точність, адекватність, 

повноту і своєчасність інформації, що надходить у систему 

управління економікою та якістю природного середовища. 

Результати екомоніторингу є підставою для ефективного 

використання національних природних ресурсів, збереження 

стійкої сировинної бази та природного балансу замкнутої 

екосистеми. 

ЕКОГЕЛЬ (грец. oikos – будинок, житло, місце проживання і 

лат. gelo – застигаю) – поліфункціональний агроекологічний 

активатор росту, цвітіння, хворобостійкості та врожайності різних 

сільськогосподарських культур. 
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ЕКОЛОГІЧНА ХІМІЯ (грец. oikos – будинок, житло, місце 

проживання; logos – учення) – наука про хімічні процеси, які 

визначають стан і властивості навколишнього середовища – 

атмосфери, гідросфери, літосфери, педосфери. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК (грец. oikos – будинок, помешкання, 

місце перебування; logos – слово, вчення; ridsikon, ridsa – скеля) – 

імовірність несприятливих для екологічного стану навколишнього 

середовища наслідків будь-яких змін природних об’єктів і 

чинників. Зміни стану середовища можуть відбуватися під дією 

природних або антропогенних чинників. 

ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА (грец. oikos – будинок, 

помешкання, місце перебування; logos – слово, учення) – це 

небезпека для життєдіяльності та технологічної діяльності людини, 

що виникає унаслідок зміни системних параметрів навколишнього 

природного середовища. За походженням екологічні небезпеки 

поділяють на природні, що виникають унаслідок стихійних явищ, і 

антропогені, які є наслідком господарської діяльності людини. 

ЕКОЛОГІЯ (грец. oikos – будинок, помешкання, місце 

перебування; logos – слово, учення) – наука, яка досліджує 

структуру та функціонування систем надорганізмового рівня 

(популяції, співтовариства, екосистеми) у просторі та часі, у 

природних і змінених людиною умовах. 

ЕКОСИСТЕМА (грец. oikos – будинок, помешкання, місце 

перебування; systema – ціле, складене з частин, з’єднання) –          

1) біологічна система (біогеоценоз), що складається зі спільноти 

живих організмів (біоценоз), середовища їх існування (біотоп), 

системи зв’язків, і здійснює обмін речовиною та енергією між 

ними; 2) динамічний комплекс організмів та умов їх існування, що 

знаходяться у закономірному взаємозв’язку та утворюють єдину 
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систему взаємозумовлених біотичних і абіотичних процесів. 

Екосистема – ширше поняття, ніж біогеоценоз. Екосистема може 

включати в себе не тільки біогеоценоз, але й залежні від 

біогеоценозів природні біокосні системи, у яких організмами є 

лише гетеротрофами, а також біокосні системи, що створені 

людиною (акваріум, зерносховище та ін.). Термін «екосистема» 

запропонований А. Тенслі 1935 р. 

ЕЛІМІНАЦІЯ (лат. elimino – виношу за поріг, видаляю) – 

загибель непристосованих особин під час боротьби за існування. 

Розрізняють елімінацію невибіркову (загальну) та вибіркову. 

ЕМІСІЯ МЕТАНУ (лат. emissio – випуск, випромінювання) – 

виділення метану з вугленосної товщі у гірничу виробку внаслідок 

виникнення техногенних тріщин і депресії під впливом 

проведення видобувних робіт. 

ЕМУЛЬСІЯ (лат. emulgere – здоювати) – 1) стабільна дисперсна 

система рідин, що не змішуються одна з одною; 2) рідка 

дисперсна система, яка складається з мікроскопічних крапель 

рідини, що розподілені в іншій рідині. Наприклад, молоко являє 

собою емульсію жирів у воді. Деякі речовини допомагають 

диспергуванню однієї рідини в іншу і стабілізують емульсію 

(наприклад, бета-конгліцинін). 

ЕНЕРГЕТИЧНІ КУЛЬТУРИ (лат. energīa ‒ дія, діяльність, міць; 

лат. cultura  обробляти, обробіток)  сільськогосподарські 

культури, що використовують у галузі біоенергетики для 

виробництва різних видів біопалива. Це окремі види дерев і 

рослин, які спеціально вирощують для виробництва твердого 

біопалива. Енергетичні культури поділяють на три групи: дерева, 

що швидко ростуть; багаторічні трави (міскантус, шавнат); 

однорічні трави (сорго, тритикале). До енергетичних рослин також 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/energia
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належать традиційні сільськогосподарські культури, які 

вирощують для виробництва біодизельного пального (ріпак, 

соняшник), біоетанолу (кукурудза, пшениця) та біогазу (кукурудза). 

Одним з напрямів використання біомаси є її переробка на рідке 

біопаливо: біодизель і біоетанол. 

ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ (лат. energīa ‒ дія, діяльність, міць; 

франц. ressource – допоміжний засіб) – доступні для промислового 

та побутового використання джерела різноманітних видів енергії. 

Енергетичні ресурси поділяються на відновні та невідновні. 

ЕНЕРГІЯ (лат. energīa ‒ дія, діяльність, міць) – скалярна 

фізична величина, загальна кількісна міра руху і взаємодії усіх 

видів матерії. 

ЕНТАЛЬПІ ́Я, ТЕПЛОВА ФУНКЦІЯ (грец. enthбlpo  нагріваю)  

термодинамічний потенціал, що характеризує стан 

термодинамічної системи під час вибору як основних незалежних 

змінних ентропії (S) і тиску (P). Позначається H(S, P, N, xi) або W(S, 

P, N, xi), де N  кількість частинок системи, xi  інші макроскопічні 

параметри системи. Ентальпія  адитивна функція, тобто 

ентальпія всієї системи дорівнює сумі ентальпій її складових 

частин. Із внутрішньою енергією U системи ентальпія зв’язана 

співвідношенням: , де U  внутрішня енергія, P  тиск, 

V  об’єм. 

ЕНТАЛЬПІЯ ЗГОРЯННЯ (грец. enthбlpo  нагріваю)  

характеризує зміну ентальпії, що відбувається під час згоряння 1 

моль речовини. Ентальпія згоряння простих речовин чисельно 

дорівнює або пропорційна ентальпії згоряння продукту згоряння. 

Ентальпія згоряння складних речовин пропорційна ентальпії цієї 

реакції. 

ЕНТАЛЬПІЯ УТВОРЕННЯ РЕЧОВИНИ (грец. enthбlpo  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/energia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/energia
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BA
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нагріваю) – це ентальпія утворення багатоелементної речовини з 

простих речовин, віднесена до 1 моль продукту реакції 

ΔH°298(речовина). Одиниця ентальпії утворення речовини в системі 

одиниць СІ – джоуль на моль (Дж/моль), використовується також 

зручніша кратна одиниця – кілоджоуль на моль (кДж/моль). 

ЕНТРОП́ІЯ (грец. entropia  поворот, перетворення)  

термодинамічна величина, міра розсіювання тепла. Унаслідок 

ентропії частина енергії термодинамічної системи не може бути 

використана для виконання роботи, оскільки пов’язана з 

незворотними процесами розсіяння. Вона також є мірою безладу в 

термодинамічній системі. 

ЕТАНОЛ – одноатомний спирт С2Н5ОН (етиловий спирт, 

метилкарбінол). За нормальних умов він являє собою летючу, 

безбарвну, легкозаймисту рідину зі специфічним запахом і 

смаком. 

ЕТИЛЕН – вуглеводень СН2=СН2, який міститься у різних 

органах рослин, сприяє уповільненню росту, прискоренню 

старіння клітин, дозрівання і опадання плодів. 

ЕУКАРІОТИ (грец. eu – добре, благо; karyon – ядро) – домен 

живих організмів, клітини яких містять ядро, оточене мембранною 

оболонкою. До еукаріотів належать найпростіші, гриби, рослини і 

тварини. Генетичний матеріал зосереджений переважно у 

хромосомах, які мають складну будову й утворені нитками ДНК та 

гістоновими білковими молекулами. Поділ клітин – мітотичний. У 

цитоплазмі розрізняють багато характерних органел: центріолі, 

мітохондрії, пластиди та ін. Серед еукаріот існують як 

одноклітинні, так і багатоклітинні організми, яким властивий 

складний принцип структурної організації. 

ЕУСТРЕС (грец. еу – гарний, справжній; англ. stress – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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навантаження, підвищене напруження) – стрес, що 

характеризується фізіологічними процесами, які дозволяють 

організму пристосуватися до змінених умов середовища. 

ЕФЛЮЕНТ – 1) рідкі та тверді продукти переробки біовідходів 

у метантенку; 2) органічне добриво, що отримують унаслідок 

анаеробної переробки органічних відходів у ферментерах-

метантенках. 

ЖИВИЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ‒ речовина або суміш речовин, 

що застосовується для культивування макро- і мікроорганізмів. 

Початковою сировиною для приготування більшості середовищ 

слугують продукти тваринного та рослинного походження або 

відходи (виробничі чи сільськогосподарські). 

ЖИВИЛЬНІ РЕЧОВИНИ ‒ речовини органічного або 

мінерального походження, які необхідні для побудови клітин, 

функціонування та здійснення фізіологічних функцій живими 

організмами. 

ЗАБРУДНЕННЯ – привнесення у середовище чужорідних 

речовин, підвищення їх концентрацій або виникнення нових, 

нехарактерних фізичних, хімічних, біологічних сполук, агентів, що 

чинять шкідливий вплив на компоненти екосистеми, живі 

організми.  

ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ‒ забруднення 

середовища, яке пов'язане зі збільшенням вмісту сполук хімічних 

елементів з високою атомною масою, які часто мають високу 

токсичність або містять радіоактивні ізотопи (уран, стронцій, 

марганець, олово, свинець та ін). 

ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА – надходження у навколишнє природне 

середовище і (або) утворення у ньому нових, нехарактерних, 
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шкідливих речовин у концентраціях, що перевищують установлені 

нормативи якості навколишнього природного середовища.  

ЗАБРУДНЮВАЧ – будь-який фізичний агент, хімічна 

речовина або біологічний вид, що надходить у середовище або 

виникає в ньому у надмірній кількості (вищій за звичайну) і 

викликає забруднення середовища.  

ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ БІОФІЛЬТРА – матеріал, 

який хімічно стійкий до впливу стічної рідини, пористий, 

достатньо міцний, основною функцією якого є утримання 

біоплівки, яка росте і розвивається на поверхні його складових 

частинок. 

ЗАКОНИ ТЕРМОДИНАМІКИ  1) Перший закон  закон 

збереження енергії; його можна сформулювати так: загальна 

енергія системи та навколишнього середовища  величина 

постійна. Усередині розглянутої системи енергія може переходити 

від однієї її частини до іншої або перетворюватися з однієї форми 

на іншу. 2) Другий закон говорить, що всі фізичні та хімічні 

процеси в системі прагнуть до необоротного переходу корисної 

енергії в хаотичну, некеровану форму. Мірою переходу або 

невпорядкованості системи є величина, що називається «ентропія» 

(S), вона досягає максимуму, якщо система набуває рівноваги з 

навколишнім середовищем. 

ЗАЛІЗОБАКТЕРІЇ (грец. bacterion – паличка; лат. ferrum – 

залізо) – бактерії, які здатні окислювати сполуки Феруму (ІІ) або 

Мангану (ІІ) (закиси) з утворенням Ферум (ІІІ) гідроксидів або 

Манган (ІІІ) гідроксидів (окисів), а також сульфатні солі Феруму з 

утворенням сульфатної кислоти. До залізобактерій належать 

бактерії різних систематичних груп (роди Geobacter, Gallionella, 

Leptothrix, Siderocapsa, Metallogenium), які представлені одно- та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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багатоклітинними нитчастими формами. Залізобактерії 

викликають корозію металевих споруд, у тому числі, нафто- та 

газопроводів. 

ЗМІШАНИЙ ГНІЙ, ПОСЛІД – суміш твердих і рідких 

екскрементів різних видів сільськогосподарських тварин (птахів) з 

підстилкою або без неї. 

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ (лат. de ‒ позбавлення, infectio ‒ зараження) 

‒ інактивація (дезактивація) мікроорганізмів різних видів, які 

знаходяться у газоповітряних викидах, рідких і твердих 

середовищах. 

ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД ‒ видалення 

надлишкової води з осаду стічних вод, отримання шламу з 

об’ємною концентрацією полідисперсної твердої фази до 80 %. У 

разі зневоднення з осадів видаляється вода вільна (близько 60 %), 

колоїдна або осмотична (близько 35 %).  

ЗООБЕНТОС (грец. zoon ‒ тварина і benthos ‒ глибина) ‒ 

сукупність донних тварин, які мешкають на/і в ґрунті морських і 

континентальних водойм. Представники зообентосу усе або більшу 

частину життя проводять на дні водойм. Кількісні та якісні 

показники зообентосу характеризують екологічний стан і зміни 

водного середовища. 

ЗООКОМПОСТ (грец. zoon – тварина; лат. compositus – 

складовий) – органічне добриво, яке отримують унаслідок 

переробки органічних відходів личинками копрофагів. 

ЗООЦИДИ (грец. zoon – тварина; лат. caedere – убивати, 

знищувати) – хімічні засоби з групи пестицидів, які 

використовують для боротьби зі шкідливими теплокровними 

хребетними тваринами, насамперед гризунами (родентициди: 

Tl2SO4, BaCO3, Zn3P2, пиринурон, хлорпікрин), птахами (авіциди: 
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фентіон, мевинфос, паратіон) і рибами (іхтіоциды: ротенон, 

токсафен, ендрин). Усі зооциди сильні отрути. Виробництво, 

зберігання та застосування зооцидів можливе тільки з дозволу 

відповідних державних органів із суворим дотриманням 

установлених правил. 

ІЗОМОРФІЗМ (греч. iso – однаковий, подібний; morphe – вид, 

форма) – загальне поняття, яке визначається як явище схожості за 

формою, будовою і властивостями двох або більше об’єктів 

(наприклад, від молекули до цілого організму). Уперше ізоморфізм 

продемонстрував 1819 р. Е. Мічерліх на прикладі KH2PO4, KH2AsO4 

та NH4H2PO4. 

ІДЕАЛ-ДОБРИВО – рідка фракція природного продукту 

життєдіяльності дощових черв'яків (біогумусу) з додаванням 

мікро- та макроелементів. 

ІММОБІЛІЗАЦІЯ (лат. immobilis – нерухомий) – фіксація 

низькомолекулярних лігандів, макромолекул, клітинних органел 

або клітин на певному носії. Іммобілізацію здійснюють за 

допомогою різних методів: поперечним зшиванням з утворенням 

ковалентних зв’язків, уміщенням у полімерний матеріал 

(наприклад, у гель), адсорбцією на пористий носій та ін. 

ІММОБІЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ (лат. immobilis – нерухомий) – 

переведення відходів у тверду форму, що забезпечує зниження 

можливості міграції та (або) розсіювання полютантів унаслідок 

природних і техногенних процесів під час зберігання, 

транспортування, складування, поховання. 

ІММОБІЛІЗОВАНІ КЛІТИНИ (лат. immobilis – нерухомий) – 

клітини, що укладені у щільний матрикс, який складається з 

альгінату, поліакриламіду, агарози та ін. Іммобілізовані клітини 

використовують у мембранних біореакторах, медичних матеріалах 
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та ін. 

ІМУНІТЕТ (лат. immunitas – звільнення, рятування від чогось) 

– здатність організму за участю імунної системи блокувати, 

дезактивувати генетично чужорідні об’єкти, уроджений або 

набутий стан несприйнятливості до різних інфекційних агентів 

(вірусів, бактерій, грибів, найпростіших, гельмінтів та ін.), 

продуктів їхньої життєдіяльності, до речовин рослинного і 

тваринного походження (наприклад, отрут) із чужорідними 

антигенними властивостями. Поява і нагромадження в організмі 

клітин, які відрізняються анти- генною специфічністю (наприклад, 

пухлинні клітини) також викликає імунну реакцію. Механізми 

імунітету слугують складовою частиною загальної системи 

підтримки гомеостазу організму. Імунна система також бере 

участь у процесах регуляції функціональної, проліферативної та 

репаративної активності клітин органів і систем організму. 

Розрізняють видовий, набутий (адаптивний), активний, пасивний 

та інші види імунітету. 

ІНГІБІТОРИ КОРОЗІЇ (лат. inhibeo – утримую) ‒ речовини, які, 

перебуваючи у корозійному середовищі в достатній концентрації, 

сильно уповільнюють або взагалі припиняють корозійне 

руйнування металу. Інгібітором корозії може бути як одна хімічна 

сполука, так і суміш декількох сполук. 

ІНГІБУВАННЯ (лат. inhibeo – утримую) – процес гальмування 

(пригнічення) життєвих процесів, біохімічних реакцій, активності 

ферментів тощо у клітинах організму під дією зовнішніх чинників 

хімічної природи. 

ІНДИКАТОРИ-ОРГАНІЗМИ (лат. indicator ‒ покажчик) ‒ 

організми одного виду, що знаходяться у різних географічних 

зонах, екосистемах, середовищах життя, екологічних нішах, 
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субстратах тощо, і які свідчать параметрами свого організму, 

кількісними та якісними показниками популяції про наявність та 

екологічний стан цих специфічних територіальних утворень. 

Також досліджуються етологічні зміни в популяціях унаслідок 

зміни умов середовища та порушень функціонування нервової, 

гормональної систем організмів. 

ІНДИКАТОРИ-ГІДРОБІОНТИ (лат. indicator ‒ покажчик; грец. 

hydor ‒ вода, bіоs – життя) ‒ зообентос, перифітон, зоопланктон, 

фітопланктон тощо гідроекосистем. 

ІНДУСТРІЯ ЖИВИХ СИСТЕМ – див. БІОТЕХНОЛОГІЯ 
ПРОМИСЛОВА. 

ІНДУСТРІЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ – промислове виробництво, 

що реалізується у наношкалі. Являє собою частину індустрії 

неживих систем. 

ІНДУСТРІЯ НЕЖИВИХ СИСТЕМ – промислові виробництва, 

взаємодіють з неживими системами та об’єктами. 

ІНСЕКТИЦИДИ (лат. insectum ‒ комаха, caedo ‒ убивати) ‒ 

хімічні препарати для знищення шкідливих комах. 

ІНТЕНСИВНІСТЬ АЕРАЦІЇ СТІЧНИХ ВОД ‒ витрата повітря на 

одиницю площі або об’єму субстрату, споруди, що аерують, за 

певний інтервал часу. 

ІНТРОДУКЦІЯ (лат. introductio ‒ запровадження) ‒              

1) перенесення сортів (порід) рослин з одних районів в інші, де 

раніше ці сорти (породи) не вирощувалися; уведення в культуру 

дикорослих рослин; 2) поширення тварин за межі природного 

ареалу та пристосування їх до нових умов. 

ІНТРОН (лат. inter ‒ між) ‒ ділянки ДНК, що не кондують 

білок, і розташовані між екзонами. Копії інтронів під час 

сплайсингу видаляються з первинного транскрипту (пре-РНК) і 

тому їх немає у зрілій РНК. 
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ІРИГАЦІЇ, ЗРОШЕННЯ (лат. irrigatio, від irrigo – зрошую) ‒ 

підведення води на земельні ділянки, поля, що відчувають нестачу 

вологи, і збільшення її запасів у шарі ґрунту, де знаходиться 

коріння рослин, для підвищення родючості ґрунту. 

ІТЕРОН (лат. iteratio — повторення) ‒ ділянка нуклеотидних 

послідовностей ДНК, яка повторюється та виконує важливу 

функцію у регуляції кількості копій плазмід у бактеріальній 

клітині. Це один із трьох гальмівних регуляторних елементів 

плазмід, які контролюють кількість її копій. Ітерони розташовані 

поблизу місць початку реплікації плазмід і слугують сайтами 

зв’язування білків-регуляторів реплікації. Термін «ітерон» уведений 

1977 р. Д. Муром з науковцями. 

ЇСТІВНА ВАКЦИНА (лат. vaccinus — коров'ячий) — вакцина, 

яка створена на основі трансгенної рослини, що продукує 

протективні антигенні білки (або їх фрагменти) інфекційних 

агентів, і вводиться в організм поїданням цієї рослини у вигляді 

харчового продукту. Стінки клітин рослини забезпечують захист 

антигена в ротовій порожнині та шлунку, а, досягаючи 

кишечника, він індукує імунну відповідь на рівні слизових 

оболонок. Наприклад, листя трансгенного салату містить ген 

гемаглютиніну вірусу кору, що експресується, є імуногенним і має 

протективний ефект до цього вірусу з оральним уведенням. 

Концепцію виробництва їстівної вакцини розробив Х. Мейсон 

1992 р.  

КАЛІЙНІ ДОБРИВА ‒ одні з основних добрив, що підвищують 

урожайність, якість і стійкість рослин, калієвмісні. Калійні 

добрива позитивно впливають на стійкість рослин до посухи, 

низьких температур, шкідників і грибних хвороб, дозволяють 

рослинам економно, продуктивно використовувати воду, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
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підсилюють транспорт речовин у рослинному організмі та 

розвиток кореневої системи. Внесення калійних добрив посилює 

синтез вітаміну С у рослин, плоди набувають більш яскравого 

забарвлення і аромату, довше зберігаються. Внесення калію 

необхідно для усіх рослинних культур, особливо для 

коренеплодних. 

КАМ’ЯНЕ ВУГІЛЛЯ ‒ осадова порода, яка є продуктом 

глибокого розкладання залишків рослин (деревоподібних 

папоротей, хвощів і плаунів тощо). 

КАПТАЖ (лат. сapto ‒ ловлю, хватаю) ‒ комплекс інженерно-

технічних споруд та інших заходів з виведення підземних вод, 

нафти, газу на поверхню і забезпечення їх подальшої обробки. 

КАТАБОЛІЗМ (грец. katabole ‒ скидання, руйнування) ‒ 

енергетичний обмін, процес метаболічного розпаду, розкладання 

на прості речовини або окислення будь-якого субстрату, який 

відбувається з вивільненням енергії і запасанням її клітиною у 

вигляді АТФ. Катаболізм – складова внутрішньоклітинного 

метаболізму. Під час катаболізму відбуваються реакції 

розщеплення (гідролізу, окислення тощо) біоорганічних речовин, 

що надходять із зовнішнього середовища у складі продуктів 

харчування (вуглеводів, ліпідів, білків, вуглеводнів, спиртів), а 

також біомолекул, які складають структуру клітин і тканин 

організму (автоліз). Катаболізм відбувається у кілька стадій. 

Наприклад, під час аеробного окислення речовини існують такі 

стадії: 1-ша – гідролітичні екзореакції, каталізуються гідролазами,  

не супроводжуються суттєвим вивільненням хімічної енергії;          

2-га – метаболіти, що утворилися на першій стадії, підлягають 

ферментативним ендореакціям розщеплення з вивільненням 

певної кількості хімічної енергії, яка акумулюється у 
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макроергічних зв’язках АТФ; 3-тя – відбувається окислення 

ацетил-КоА до кінцевих метаболітів – СО2 і Н2О. Катаболічні 

реакції покладені в основу дисиміляції – утрати складними 

речовинами своєї специфічності для певного організму внаслідок 

розпаду на простіші складові.  

КАТАЛІЗ (грец. katalysis ‒ руйнування) ‒ зміна швидкості 

хімічної реакції або ініціація її перебігу внаслідок дії малої 

кількості речовини – каталізатора, який бере участь у процесі, але 

не змінюється під час хімічної реакції і не входить до складу 

кінцевих продуктів. 

КІНЕТИКА (грец. kinetikos ‒ призводити до руху) ‒ учення про 

закономірності та швидкість протікання різних біологічних 

процесів (біохімічних реакцій, біоелектричних явищ, проникності 

через біологічні мембрани та ін.); один з напрямів біофізичної 

хімії. 

КЛІТИННІ ТЕХНОЛОГІЇ – медичні технології з використанням 

стовбурових клітин. 

КЛОН (грец. сlon ‒ гілочка, нащадок) ‒ 1) популяція організмів 

або клітини, генетично ідентичних родоначальному організму або 

клітині, що утворюються або внаслідок безстатевого розмноження 

(наприклад, штам мікроорганізмів, отриманий з однієї ізольованої 

клітини висівом на живильне середовище; нащадки однієї рослини 

після розмноження відводками, живцями; сукупність клітин, що 

виникла у культурі унаслідок мітотичного поділу), або за 

допомогою пересадження ядер соматичних тваринних клітин у 

запліднене яйце з видаленим пронуклеусом; 2) множинні копії 

ідентичних нуклеотидних послідовностей ДНК, які отримують за 

допомогою методів генної інженерії; 3) сукупність однорідних 

органічних молекул. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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КЛОНУВАННЯ (грец. сlon ‒ гілочка, нащадок) ‒ поява 

декількох генетично ідентичних організмів природним способом 

або внаслідок безстатевого (у тому числі вегетативного) 

розмноження. Розрізняють репродуктивне, молекулярне, 

терапевтичне клонування. 

КЛОНУВАННЯ ДНК (грец. сlon ‒ гілочка, нащадок) ‒ 

використання технології рекомбінантних ДНК для виділення і 

розмноження певної нуклеотидної послідовності, що міститься у 

складній суміші фрагментів ДНК. Для цього спочатку всі 

фрагменти ДНК суміші переносять у клонувальний вектор, потім 

за допомогою скринінгу відбирають серед них рекомбінантні 

молекули, які містять цільовий фрагмент ДНК (наприклад, ген), а 

потім здійснюють їх розмноження шляхом введення відібраної 

рекомбінантної ДНК у відповідну клітину-господаря (наприклад, у 

клітину кишкової палички). 

КОАГУЛЯНТИ, КОАГУЛЮВАЛЬНІ АГЕНТИ (лат. сoagulo ‒ 

викликати згортання, згущення) ‒ речовини, уведення яких у 

рідке середовище, що містить дрібні частинки будь-якого тіла, 

викликає коагуляцію, тобто злипання цих частинок. Під дією 

коагулянтів утворюються великі скупчення злиплих частинок, які 

випадають в осад (коагулят) у вигляді пластівців або грудок.  

КОДОН, ТРИПЛЕТ (франц. code ‒ код, шифр; tripler ‒ 

потроювати) ‒ структурний елемент гена, одиниця генетичного 

коду, три послідовно розташовані нуклеотиди (триплет) у ДНК або 

РНК, що кодують розташування певної амінокислоти у 

поліпептидному ланцюзі, а також початок (ініціацію) або 

закінчення (термінацію) трансляції. Кодони у клітинах кодують 

синтез 20 незамінних амінокислот. 

КОЛОЇДНІ СИСТЕМИ, КОЛОЇДИ (грец. kolla ‒ клей, eidos ‒ 
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вид) ‒ дисперсні системи, що є проміжними між істинними 

розчинами та грубодисперсними системами ‒ суспензіями. У 

колоїдній системі частинки, краплі або бульбашки дисперсної 

фази, що мають розмір від 1 до 100 нм хоча б в одному 

вимірюванні, знаходяться у дисперсному середовищі в завислому 

стані. 

КОЛОНІЯ БАКТЕРІАЛЬНА (лат. грец. bacterion – паличка, 

coloniam ‒ колонія) ‒ ізольоване скупчення клітин бактерій одного 

виду, що формується на поверхні або всередині щільних і 

напіврідких поживних середовищах унаслідок розмноження однієї 

або декількох бактеріальних клітин. 

КОМАХИ (лат. Insecta, Insecta-Ectognatha, Ectognatha) ‒ клас 

(за іншою класифікацією ‒ надклас) безхребетних членистоногих 

тварин. Разом з багатоніжками відносяться до підтипу трахейних. 

Найбільш різноманітні серед усіх інших тварин на Землі; до них 

належать метелики, жуки, мухи, мурахи, бджоли тощо. Наука, що 

вивчає комах, називається ентомологією. 

КОМБІКОРМИ ‒ білкові концентрати, які призначені для 

балансування кормів за вмістом білків і незамінних амінокислот. 

КОМЕНСАЛІЗМ (лат. сom ‒ з, разом; mensa ‒ стіл, трапеза) ‒ 

спосіб співіснування (симбіозу) двох різних видів живих 

організмів, за якого один з партнерів цієї системи (коменсал) 

покладає на іншого (хазяїна) регуляцію своїх відносин із зовнішнім 

середовищем, але тісно з ним не взаємодіє. При цьому, популяція 

коменсалів отримує користь від взаємин, а популяція господарів 

не отримує ні користі, ні шкоди, тобто метаболічної взаємодії та 

антагонізму між такими партнерами найчастіше не існує. 

КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ (лат. сomplexus ‒ поєднання, обхват), 

КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ (лат. сo ‒ разом і ordinatio ‒ 



93 

 

упорядкування) ‒ частинки (нейтральні молекули або іони), які 

утворюються унаслідок приєднання до іона (або атома), що 

називається комплексоутворювачем, нейтральних молекул або 

інших іонів, що називаються лігандами. 

КОМПОСТЕРИ ‒ ємність для переробки садових і харчових 

відходів в аеробних умовах з отриманням органічного добрива – 

компоста. Компостери виготовляють з різного матеріалу 

(деревини, морозостійкого поліетилену високої щільності). Стінки 

компостера повинні утримувати тепло а дно – забезпечувати 

дренаж надлишкової рідини. Компостер повинен бути зручним в 

експлуатації, міцним, з достатнім терміном експлуатації. Сучасні 

компостери бувають 1-, 2-, 3- секційними. Упровадження 

компостерів дозволяє уникнути появи неприємних запахів, 

розмноження мух під час компостування відходів. 

КОМПОСТНА КУПА (лат. compositus ‒ складовий) ‒ це 

спорудження, облаштоване за певними правилами: у дальньому 

кутку присадибної ділянки, у тіні забудови, щоб компостна купа 

не висихала внаслідок сонячної інсоляції та дії вітру. Тінисте, 

захищене від вітру місце, позитивно впливає на процес 

перегнивання: дощові черв’яки, мокриці, мікроорганізми, які 

забезпечують розкладання і гуміфікацію відходів, почуваються 

комфортніше, ніж в умовах активної сонячної інсоляції. 

КОМПОСТУВАННЯ (лат. compositus ‒ складовий) ‒ технологія 

переробки відходів, що заснована на процесах природного 

біорозкладання речовин в аеробних умовах. Найбільш широко 

компостування застосовується для переробки відходів органічного 

складу: побутових, сільськогосподарських, деяких промислових 

твердих відходів та ін. У складі компосту не допускаються 

домішки отрутохімікатів, радіоактивних, дезінфікувальних та 
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інших токсичних речовин, а також смоли у кількостях, що 

впливають на процеси гуміфікації. 

КОН’ЮГАТ (лат. сonjugatio ‒ з’єднання) ‒ штучно синтезована 

(хімічно або унаслідок рекомбінації in vitro) гібридна молекула, у 

якій поєднані дві молекули з різними властвостями; широко 

використовується в медицині та експериментальній біології. 

КОН’ЮГАЦІЯ (лат. сonjugatio ‒ з’єднання) ‒ 1) спосіб обміну 

генетичною інформацією у бактерій, за якого внаслідок фізічного 

контакту між клітинами відбувається перенесення клітинної, 

плазмідної або транспозонної ДНК від донорної клітини у 

реципієнтна; 2) утворення кон’югату. 

КОНВЕРСІЯ (лат. сonversio ‒ зміна) ‒ 1) зміна деяких ознак 

бактерій (утворення токсинів, активність ряду ферментів та ін.) з 

ураженням їх помірним бактеріофагом (фагова конверсія);            

2) зміна одного або двох алельних генів під впливом іншого алеля 

(генна конверсія). 

КОНДИЦІОНУВАННЯ ОСАДУ (лат. conditio ‒ умови договору) ‒ 

руйнування колоїдної структури органічного осаду і збільшення 

його водовіддачі під час зневоднення. Для кондиціонування осадів 

використовують їх одночасну реагентну обробку. Для реагентної 

обробки застосовують коагулянти і флокулянти мінерального (солі 

заліза, алюмінію та ін.) та органічного походження.  

КОНЦЕНТРАЦІЯ (лат. сoncentratio ‒ зосередження) ‒ величина, 

що визначає вміст компонента у суміші, розчині, сплаві. 

КОРМА ‒ продукти, які виготовлені з речовин рослинного, 

тваринного, викопного, мікробіологічного або синтетичного 

походження, що містять поживні речовини у засвоюваній 

організмами формі. Форма випуску, склад кормів пристосовані 

для вигодовування тварин і не чинять шкідливої дії на здоров’я 
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тварин. 

КОРМОВА СУМІШ ‒ суміш, що складається з двох або більше 

кормів. Кормова суміш виготовляється з кормів і кормових 

добавок, призначена для ефективного використання в раціоні 

тварин. 

КОРМОВИЙ КОНЦЕНТРАТ ЛІЗИНУ (ККЛ) ‒ промисловий 

кормовий препарат, збагачений на лізин (до 10 %). 

КОРМОВИЙ КОНЦЕНТРАТ ТРИПТОФАНУ (ККТ) ‒ 

промисловий кормовий препарат, збагачений триптофаном (до     

3 %). 

КОРМОВІ ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ ‒ промислові кормові 

препарати, збагачені вітамінами. 

КОРМОВІ ДОБАВКИ – природні і (або) штучні білково-

вітамінні, мінеральні та інші речовини-добавки, що 

застосовуються у разі нестачі в раціоні тварин деяких кормових 

інгредієнтів. Кормові добавки цілеспрямовано вводяться у корма 

на стадії їх виробництва для надання кормам певних 

властивостей і (або) збереження їх якості. 

КОРМОВІ ДРІЖДЖІ ‒ відселектовані штами дріжджів, які 

використовують для промислового отримання кормових білків. 

КРЕКІНГ-ПРОЦЕС (англ. сracking ‒ процес) ‒ хіміко-термічній 

процес розщеплення молекул важких вуглеводнів, унаслідок чого 

утворюється суміш речовин меншої молекулярної маси. Крекінг-

процес – розповсюджений метод обробки вуглеводнів. 

КРОСИНГОВЕР (англ. сrossingover ‒ перетин або перехрест) ‒ 

процес обміну ділянками гомологічних хромосом під час кон’югації 

у профазі I мейозу. Окрім мейотичного, описаний також 

мітотичний кросинговер. Хромосома розділяється на ці ділянки у 

певних точках, тих самих для одного виду, що може бути 
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визначенням виду на генетичному рівні; місце розташування цих 

точок задається єдиним геном. 

КРУГООБІГ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ‒ 1) процес 

багаторазової участі біогенних речовин у циклічних явищах, що 

відбуваються в атмосфері, гідросфері, літосфері та педосфері 

Землі; 2) послідовні перетворення біогенних речовин унаслідок 

проходження їх через трофічні ланцюги екосистем у межах 

біосфери. 

КСЕНОБІОТИК (грец. хenos ‒ чужий, biotos ‒ життя) ‒ 

чужорідна для організмів хімічна речовина або чинник 

(промислові забруднення, пестициди, препарати побутової хімії, 

радіонукліди, синтетичні барвники, лікарські засоби та ін.); 

речовина неендогенного походження, що діє як токсин. 

Ксенобіотики природно не належать до біологічного кругообігу 

речовин. Потрапляючи у навколишнє середовище в значних 

кількостях, ксенобіотик може впливати на генетичний апарат 

організмів, викликати їх загибель, порушувати екологічну 

рівновагу природних процесів у біосфері. Зазвичай підвищення 

концентрації ксенобіотиків у навколишньому середовищі прямо 

або побічно пов’язане з господарською діяльністю людини.  

КУМУЛЯЦІЯ (лат. сumulatio ‒ скупчення) ‒ накопичення 

біологічно активної речовини (матеріальна кумуляція) або 

спричинених нею ефектів (функціональна кумуляція) за 

повторного впливу лікарських речовин, отрут. 

КУПНЕ ВИЛУГОВУВАННЯ ‒ процес отримання корисних 

компонентів (металів) з розчиненням підготовленої (подрібнені 

позабалансові руди, відвали бідних руд, хвости збагачувальних 

фабрик), укладеної у спеціальний штабель мінеральної сировини 

та подальшим виділенням (осадженням) очікуваного продукту з 
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розчинів, що циркулюють. 

ЛЕПІДОЦИД ‒ препарат, призначений для захисту 

сільськогосподарських культур від гусениць лускокрилих комах 

(лучний метелик, шовкопряди, листовійки, совки, молі, білана      

та ін.). 

ЛІГАЗА (лат. ligare ‒ зшивати, з’єднувати) ‒ фермент, що 

каталізує з’єднання двох молекул з утворенням нового хімічного 

зв’язку. 

ЛІЗИН – незамінна амінокислота, широко використовується 

як кормова добавка. 

ЛІПІДИ (грец. lipos ‒ жир) ‒ велика група природних 

органічних сполук, що включає жири та жироподібні речовини. 

Молекули простих ліпідів складаються зі спирту і жирних кислот, 

складних ‒ зі спирту, високомолекулярних жирних кислот та 

інших компонентів. Ліпіди є у складі усіх живих клітин. Будучи 

одним з основних компонентів біологічних мембран, ліпіди 

впливають на проникність клітин та активність багатьох 

ферментів, беруть участь у передаванні нервового імпульсу, у 

м’язовому скороченні, створенні міжклітинних контактів, у 

імунохімічних процесах. Також ліпіди утворюють енергетичний 

резерв організму, беруть участь у створенні водовідштовхувальних 

і термоізоляційних покривів, захищають різні органи від 

механічних впливів та ін. До ліпідів належать деякі жиророзчинні 

речовини, до молекул яких не належать жирні кислоти, 

наприклад, терпени, стерини. Багато ліпідів є продуктами 

харчування, використовуються в промисловості і медицині. 

ЛІТОТРОФНІ МІКРООРГАНІЗМИ (грец. litos – камінь) ‒ 

організми, які використовують неорганічні речовини як 

окислювані субстрати (донори електронів) у процесі енергетичного 
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метаболізму. 

МАКРОЕЛЕМЕНТИ (грец. makros – великий; лат. elementum – 

стихія, первинна речовина) ‒ хімічні елементи, які рослини 

засвоюють у великих кількостях. До них відносяться нітроген, 

карбон, оксиген, гідроген, натрій, кальцій, магній, калій, хлор, 

фосфор, сульфур. 

МАРІКУЛЬТУРА (лат. mari(nus) – морський, cultus – обробіток, 

оброблення) – 1) штучне вирощування морських промислових 

організмів (тварин і водоростей) у природних і штучних водоймах; 

2) культивування морських рослинних або тваринних організмів у 

морях, лиманах, річкових естуаріях для отримання продуктів 

харчування та для інших цілей. На відміну від продуктів 

харчування наземного походження, у більшості морепродуктів 

відсутні так звані споживчі ризики, як коров’ячий сказ, ящур, 

пташиний грип та генетичні модифікації. Продукція з морських 

організмів містить повноцінні, легко засвоювані білки, багато 

мікроелементів, необхідні жирні кислоти, і водночас вільні від 

холестерину. Марікультура є динамічно розвиненою галуззю 

світової економіки. 3) див. АКВАКУЛЬТУРА. 

МАРКЕР СПРИЙНЯТЛИВОСТІ (фран. marqueur ‒ відмічати) ‒ 

показник уродженої або набутої нездатності організму адекватно 

реагувати на вплив агентів (забруднювальних речовин). Маркер 

сприйнятливості показує, як збільшується або зменшується 

індивідуальний ризик розвитку реакції організму (наприклад, 

людини) під впливом шкідливих чинників. Така індивідуальна 

чутливість пов’язана з генетичними особливостями людини та його 

біохімічним статусом. 

МЕЗОФІЛЬНА МІКРОФЛОРА (грец. mesos ‒ середній, 

проміжний, phileo ‒ люблю) ‒ види мікроорганізмів, які мають 
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температурну зону оптимуму для нормальної життєдіяльності в 

межах від +10 до + 40 ºС. 

МЕТАБОЛІЗМ, ОБМІН РЕЧОВИН (грец. metabole ‒ зміна, 

перетворення) ‒ набір хімічних реакцій, які відбуваються у 

живому організмі під час засвоєння живильних речовин, побудови 

з них компонентів клітин (анаболізм – конструктивний 

метаболізм), розпаду, окиснення хімічних сполук з отриманням 

клітинами енергії (катаболізм – енергетичний метаболізм), 

необхідної для підтримання процесів життєдіяльності. Метаболічні 

процеси дозволяють організму рости, розмножуватися, зберігати 

свою структуру і не змінюватися під впливом навколишнього 

середовища. 

МЕТАН (франц. methane ‒ болотний газ) ‒ вуглевод, 

найпростіша органічна сполука вуглецю з воднем, природний 

безбарвній газ без запаху, з хімічною формулою ‒ СН4. Метон у 

природі зустрічається в осадовому чохлі Земної кори (покладах), у 

розчиненому (у нафті, пластових і поверхневих водах), розсіяному, 

сорбованому (у породах і органічних речовинах) і твердому 

(газогідратному) станах. Для використання у побуті до метану 

звичайно додають одоранти зі спеціфічним «запахом газу». 

МЕТАНГЕНЕРАЦІЯ ГНОЮ (франц. methane ‒ болотний газ) ‒ 

анаеробне перероблення гною (посліду) з утворенням біогазу і 

ефлюенту. 

МЕТАНОБАКТЕРІЇ, МЕТАНОГЕННІ БАКТЕРІЇ (франц. methane 

‒ болотний газ; грец. bacterion – паличка) ‒ метаноутворювальні 

бактерії, що відносять до порядків Methanobacteriales, 

Methanococcales, Methanomicrobiale, які поділені (за Бергі) на           

6 родин і 13 родів і вміщують більше 40 видів. Представники 

метаногенних бактерій беруть участь у процесі біометаногенезу 

http://medbiol.ru/medbiol/microbiol/0000bcdd.htm
http://medbiol.ru/medbiol/microbiol/0000bd56.htm
http://medbiol.ru/medbiol/microbiol/0000bd76.htm
http://medbiol.ru/medbiol/microbiol/0000bd76.htm
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безпосередньо на етапі виділення метану. 

«МЕТАНОВЕ БРОДІННЯ» (франц. methane ‒ болотний газ) ‒ 

багатостадійній процес, під час якого біополімери біомаси 

перетворюються багатовидовою мікробною асоціацією на 

газоподібні продукти. Метанове розкладання біомаси відбувається 

під дією мікробоценозу, який складається з трьох екологічних груп 

бактерій. У ланцюгу харчування наступна за попередньою група 

бактерій харчується продуктами життєдіяльності попередньої. 

Перша група ‒ гідролізні бактерії, друга ‒ кислотоутворювальні, 

третя ‒ метаноутворювальні. 

МЕТАНОГЕНЕЗ (франц. methane ‒ болотний газ; грец. genesis 

– походження, розвиток) ‒ процес утворення метану з органічної 

маси за участю мікроорганізмів. 

МЕТАНТЕНК (франц. methane ‒ болотний газ; англ. tank ‒ 

резервуар) ‒ ємність, циліндричний залізобетонний резервуар 

великої місткості з конічним днищем і герметичним перекриттям, 

у верхній частині якого міститься ковпак для збирання біогазу, з 

якого газ відводиться для подальшого використання. У метантенку 

відбувається процес анаеробного зброджування органічного 

субстрату мікроорганізмами за означеного температурного 

режиму та перемішування з утворенням біогазу, у складі якого є 

метан. Метантенк використовується для переробки органічних 

осадів стічних вод, біомаси активного мулу, побутових відходів, 

відходів сільського господарства та інших органічних субстратів. 

Осад, що утворюється в процесі метаногенезу, після зневоднення 

може бути використаний як добрива. Метантенк часто 

експлуатується на станціях біологічного очищення стічних вод. 

МЕХАНІЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ (греч. mеchanе ‒ пристрій, 

машина; лат. ventilatio ‒ провітрювання) ‒ примусове видалення з 
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приміщень забрудненого повітря і заміна його на чисте за 

допомогою вентиляційних агрегатів. 

МЕХАНІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД (греч. mеchanе ‒ 

пристрій, машина) ‒ механічний спосіб видалення зі стічних вод 

завислих речовин і часткове вилучення забруднень, що 

знаходяться у колоїдному стані. Для механічного очищення 

використовують решітки, пісколовки, відстійники, 

жировловлювачі, нафтовловлювачі, масловіддільники, 

гідроциклони, фільтри та інші споруди. Грати слугують для 

уловлювання крупних (за розмірами) забруднювальних речей, 

пісколовки ‒ для уловлювання нерозчинених мінеральних домішок 

(піску, шлаку, склобою та ін.), відстійники ‒ для очищення стічних 

вод від зважених речовин. 

МЕХАНІЧНЕ УЩІЛЬНЕННЯ (греч. mеchanе ‒ пристрій, 

машина) ‒ механічний спосіб ущільнення осадів (наприклад, 

надлишкового мулу), процес видалення з рідини, осадів 

різнорідних нерозчинених домішок механічними та фізичними 

методами. Механічному ущільненню піддають осади на очисних 

спорудах з технологічно недостатнім часом та обсягом первинного 

відстоювання або за умов відсутності в технології очищення 

метантенків. Механічне ущільнення застосовують на великих і 

середніх очисних спорудах. Для механічного ущільнення часто 

використовують флокулянти. 

МІЖЖИЛКОВІ НЕКРОЗИ (грец. nekrosis ‒ мертвий) ‒ 

відмирання листової пластинки між бічними жилками першого 

порядку, часто під впливом SO2. 

МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ СИНТЕЗ (греч. mikros ‒ малий, 

маленький, bios ‒ життя, synthesis ‒ з’єднання) ‒ спосіб отримання 

хімічних сполук, біологічно активних речовин та інших продуктів, 
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що заснований на біологічних властивостях, притаманних 

мікробним клітинам. Під час мікробіологічного синтезу складні 

речовини утворюються з простіших завдяки функціонуванню 

ферментних систем мікроорганізмів. 

МІКРОЕЛЕМЕНТИ (грец. mikros ‒ малий, лат. elementum ‒ 

стихія, первинна речовина) ‒ хімічні елементи, що необхідні для 

перебігу життєво важливих процесів у живих організмах, і які 

містяться в них у дуже малих кількостях (менше 0,001 %). 

Незважаючи на незначний вміст, мікроелементи вкрай необхідні 

для життєдіяльності організмів. 

МІКРООРГАНІЗМИ (грец. mikros ‒ малий; лат. organismus ‒ 

живе тіло, жива істота) ‒ мікроскопічні організми різної 

систематичної належності, які досліджують тільки за допомогою 

мікроскопу (їх розмір ‒ менше 0,1 мм). До складу мікроорганізмів 

входять як доядерні (віруси, пріони), без’ядерні (прокаріоти: 

бактерії, археї, мікоплазми, актиноміцети), ядерні (еукаріоти: 

деякі гриби (плісняві, дріжджі), найпростіші, нижчі водорості). Для 

мікроорганізмів характерна велика швидкість росту і 

розмноження, різноманітність фізіологічних, біохімічних процесів. 

Мікроорганізми розповсюджені всюди, займають усі екологічні 

ніші планети. 

МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ‒ перетворення, 

розкладання органічної речовини та матеріалів на її основі до 

неорганічних сполук (СО2, нітрити, нітрати, аміак, фосфати та ін.) 

за участю мікроорганізмів-редуцентів. Мінералізації піддаються 

органічні сполуки тваринного, рослинного, мікробного 

походження, складні комплекси з органічними і неорганічними 

складовими, полімерні матеріали та ін. 

МІНЕРАЛЬНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ‒ забруднення субстрату, 
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середовища частинками піску, глини, руди, шлаків, розчинами 

мінеральних солей, кислот, лугів, мінеральними маслами та ін. 

МІНЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ‒ сукупність процесів 

поглинання, транспортування та засвоєння рослинами хімічних 

елементів, одержаних із ґрунту у формі іонів мінеральних солей. 

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА ‒ речовини неорганічного 

походження, які використовують у сільському господарстві для 

живлення рослин внесенням у ґрунт або субстрат. Мінеральні 

добрива переважно містять солі Натрію, Фосфору і Калію – 

головних елементів живлення рослин, що забезпечують 

підвищення родючості ґрунту. Речовини у мінеральних добривах 

знаходяться у доступній для рослин формі (порівнянно з 

органічними добривами), дають швидкий позитивний ефект і 

мають широкий спектр дії. Мінеральні добрива поділяють на 

прості (азотні, фосфорні, калійні, мікродобрива) і комплексні, що 

містять два або три головних живильних елементи (наприклад, 

азотно-фосфорні, фосфорно-калійні); тверді (порошкоподібні, 

гранульовані) і рідкі. До мінеральних добрив належать також деякі 

органічні сполуки, наприклад, сечовина (карбамід) і продукт її 

конденсації з формальдегідом (уреаформ). Усі вони збагачують 

ґрунт поживними елементами, змінюють реакцію ґрунтового 

розчину, позитивно впливають на мікробіологічні процеси. 

МІНЛИВІСТЬ (лат. varians – той, що змінюється) – властивість 

організмів змінювати свою морфофізіологічну організацію, що 

обумовлює різноманітність індивидів, популяцій, рас та ін. 

Мінливість забезпечує різноманітність ознак серед представників 

певного виду, а також властивість нащадків набувати відмінні від 

батьківських форм риси. Мінливість разом зі спадковістю – 

взаємопов’язані властивості живих організмів, які є предметом 
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вивчення генетики. 

МОЛЮСКОЦИДИ (лат. caedo ‒ убиваю) ‒ хімічні засоби, що 

знищують молюсків. Молюскоциди використовують проти голих 

слимаків роду Limax, іноді їх називають також лімацидами. 

МОНІТОРИНГ БЕЗПЕКИ КОРМІВ І КОРМОВИХ ДОБАВОК 

(лат. monitor ‒ стеження) ‒ державна система спостереження за 

безпекою кормів і кормових добавок, станом здоров’я тварин, їх 

аналізом, оцінюванням і прогнозуванням. 

МОНОГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ (лат. hybrida – помісь, mono 

– один) ‒ схрещування форм, що відрізняються один від одного 

однією парою досліджуваних альтернативних ознак, за які 

відповідають алелі одного гена. 

МОРФОГЕНЕЗ (грец. morphe – вид, форма, genesis ‒ 

виникнення) ‒ виникнення і розвиток органів, систем і частин тіла 

організмів як в індивідуальному (онтогенез), так і в історичному, 

або еволюційному, розвитку (філогенез). Вивчення особливостей 

морфогенезу на різних етапах онтогенезу для управління 

розвитком організмів є основним завданням біології розвитку, а 

також генетики, молекулярної біології, біохімії, еволюційної 

фізіології, і пов’язане з вивченням закономірностей спадковості. 

МУЛОВА ВОДА – рідка фаза, що відокремлюється під час 

анаеробного зброджування органічної речовини, переливання з 

метантенку, фільтрат від зневоднення осаду, а також конденсат, 

що утворюється під час термічного висушування. Мулова вода 

містить сполуки азоту, фосфору, зважені частинки у великих 

концентраціях. Тому на багатьох очисних спорудах організовують 

систему очищення мулової води. До мулової води також належать 

дренажні води, що відокремилися під час подальшої обробки 

(компостування) або зберігання отриманого осаду на мулових 
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майданчиках. Мулова вода може надходити на станцію очищення 

стічних вод, наприклад, від інших регіональних споруд з обробки 

відходів та осадів. 

МУТАГЕН (лат. mutare ‒ змінюватися; грец. genesis ‒ 

виникнення, походження) ‒ хімічні та фізичні чинники, що 

викликають спадкові зміни ‒ мутації. 

МУТАГЕНЕЗ (лат. mutare ‒ змінюватися; грец. genesis ‒ 

виникнення, походження) ‒ внесення змін до нуклеотидної 

послідовності ДНК (мутації). Розрізняють природний (спонтанний) 

і штучний (індукований) мутагенез. 

НАДЛИШКОВИЙ АКТИВНИЙ МУЛ – відход технологічного 

процесу біологічного очищення стічних вод у штучних 

гідроспорудах – аеротенках, що складається з біомаси гідробіонтів 

– біоагентів технології очищення. Надлишковий активний мул 

утворюється унаслідок приросту біомаси мікроорганізмів у процесі 

їх життєдіяльності. Його видаляють з аеротенків і вилучають із 

суміші води й активного мулу відстоюванням у спеціальних 

спорудах – відстійниках. 

НАЙПРОСТІШІ (лат. Protozoa) – поліфілетична група, царство 

одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають 

гетеротрофний тип живлення. 

НАНОМЕДИЦИНА (грец. nanos – карлик; лат. medicina – 

лікувальне мистецтво) – комбінований термін, що позначає 

застосування нанотехнологій у лікувальних медичних технологіях і 

діагностиці захворювань. 

НАНОТЕХНОЛОГІЯ (грец. nanos – карлик, techne – мистецтво, 

майстерність і logos – учення) – 1) розробка і використання систем 

і технічних пристроїв у наношкалі; 2) технологія, що забезпечує 

можливість контрольовано створювати і модифікувати об’єкти, що 
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містять компоненти з розмірами близько 10-9 м (атоми, молекули), і 

мають принципово нові якості, що дозволяє здійснювати їх 

інтеграцію у повноцінно функціонувальні системи більшого 

масштабу. 

НАПІВСИНТЕТИЧНІ АНТИБІОТИКИ (грец. synthetikos – 

заснований на синтезі; anti – проти і bios (biotikos) – життя) – 

природні антибіотики, які модифіковані у лабораторних умовах 

для підвищення їх стабільності. Наприклад, таким способом 

вдалося отримати ряд препаратів, більш стійких в організмі, що 

мають ширший спектр дії, ніж вихідний пеніцилін (амоксицилін, 

ампіцилін, карбеніцилін). 

НАФТА (перс. neft – нафта) ‒ суміш вуглеводнів, масляниста 

горюча рідина зі специфічним запахом. Колір у нафти може бути 

різній, він залежить від її складу, району видобутку та може 

варіювати від безбарвного до чорного. 

НЕМАТОЦИДИ (лат. Nematoda; caedo ‒ убиваю, знищую) ‒ 

речовини, що знищують рослиноїдних нематод. Іноді 

нематоцидами вважають антигельмінтні засоби, що знищують 

нематодних паразитів тварин. 

НІТРАГІН ‒ добриво, шо містить бульбочкові бактерії, 

використовують для обробки насіння бобових культур з метою 

поліпшення їх азотного живлення. Застосовують нітрагін також 

для поліпшення вкорінення саджанців обліпихи, на коренях якої 

також поселяються бульбочкові бактерії.  

НІТРИФІКАЦІЯ ‒ аеробний мікробіологічний процес 

окислення аміаку до нітритної кислоти і далі – до нітратної. 

Нітрифікація відбувається у ґрунтовому, водному середовищах, у 

очисних спорудах та ін. 

«НОВИЙ ІДЕАЛ» ‒ рідке натуральне універсальне біодобриво з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
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посиленим захисним ефектом, який забезпечують природні 

ґрунтові бактерії у його складі: Arthrobacter mysore, Agrobacterium 

radiobacter 204, Agrobacterium radiobacter 10 та ін. 

НОРМАТИВИ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 

ШКІДЛИВИХ (ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ) РЕЧОВИН ‒ показники 

допустимого вмісту забруднювальних речовин в атмосферному 

повітрі, водних об’єктах, ґрунтах, біоматеріалі відповідно до вимог 

щодо якості навколишнього природного середовища. Отже, це 

сукупність показників, що забезпечують збереження якісного 

стану навколишнього природного середовища. 

НОРМАТИВИ ВИКИДІВ І СКИДІВ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ 

РЕЧОВИН ‒ показники викидів забруднювальних речовин у 

атмосферу і скидів у водні об’єкти, ґрунт для конкретних джерел з 

урахуванням фонового забруднення навколишнього природного 

середовища, за яких забезпечується дотримання нормативів 

якості навколишнього природного середовища. 

ОБОРОТ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ‒ виробництво, 

увезення, вивезення, реалізація, рекламування, облік, зберігання, 

транспортування, застосування біотехнологічної продукції. 

ОКИСНА ПОТУЖНІСТЬ БІОФІЛЬТРА (англ. oxidation – 

окислення) ‒ кількість грамів кисню (що виражена у БСК), яку 

отримує 1 м3 завантажувального матеріалу на добу для зниження 

біохімічної потреби стічної води, тобто для процесів окиснення 

органічних забруднень мікроорганізмами біоплівки. Окисна 

потужність залежить від температури стічної води і зовнішнього 

повітря, від виду забруднення стічної води, матеріалу 

завантаження біофільтра, способу подачі повітря та ін. 

ОКИСЛЕННЯ РЕЧОВИНИ (грец. oxys – гострий, кислий) ‒      

1) хімічна взаємодія з киснем; 2) утрата молекулою хімічної 
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речовини атома Гідрогену; 3) утрата атомом одного або декількох 

електронів. Біологічне окислення пов’язане з передаванням атомів 

Гідрогену або електронів від донора до акцептора. У організмів-

аеробів донором є органічні та неорганічні речовини, а 

акцептором – кисень. Реакції біологічного окислення каталізують 

ферменти класу оксидоредуктаз. У клітинах організмів під час 

окислення звільняється енергія, яка накопичується у хімічних 

зв’язках молекули АТФ та інших макроергічних сполуках.  

ОКСИТЕНК (грец. oxys – гострий, кислий; англ. tank ‒ 

резервуар) ‒ високоефективна споруда, у якій відбувається 

інтенсивний процес біологічного очищення стічних вод із 

застосуванням технічного кисню та великих концентрацій 

активного мулу. Конструктивно окситенк може бути виконаний у 

вигляді резервуара круглої форми за планом із циліндричною 

перегородкою, яка поділяє окситенк на зону аерації (центральна 

частина) та муловідділювач (на периферії). 

ОРГАНІЧНА РЕЧОВИНА (лат. organismus ‒ живе тіло, жива 

істота) ‒ хімічні сполуки, до складу яких входить Карбон (за 

винятком карбідів, карбонової кислоти, карбонатів). Органічні 

сполуки, окрім Карбону, зазвичай містять такі хімічні елементи: 

Гідроген, Оксиген, Нітроген, Сульфур, Фосфор, у менших 

кількостях – метали, галогени та ін. До органічних речовин 

належать усі основні хімічні компоненти живих організмів: білки, 

жири, вуглеводи, ферменти, гормони, вітаміни, продукти їх 

перетворень та ін. Значну частину органічних речовин складають 

біополімери. Органічні речовини є основною частиною живої 

біомаси та відмерлих залишків організмів.  

ОРГАНІЧНЕ ДОБРИВО (лат. organismus ‒ живе тіло, жива 

істота) ‒ добриво, що містить елементи живлення для рослин – 
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макро- і мікроелементи, переважно у формі органічних сполук 

рослинного або тваринного походження. До органічних добрив 

відносять гній, компости, торф, солому, зелене добриво (сидерати), 

промислові, комунальні та побутові відходи після необхідної 

обробки (наприклад, зневоднення, висушування, знезаражування,  

брикетування та ін.). Органічні добрива позитивно впливають на 

родючість ґрунту (підвищують вміст гумусу та живильних 

елементів, поліпшують водний і повітряний режими ґрунту, 

активізують життєдіяльність корисної грунтової мікробіоти, 

поліпшують фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунту), 

підвищують урожайність с/г культур. За систематичного внесення 

оптимальних доз органічних добрив відбувається окультурення 

ґрунту. 

ОСЦИЛЯЦІЯ БІОЛОГІЧНА (лат. oscillum ‒ коливання) ‒             

1) коливальні рухи організмів або рухи, що відбуваються в 

означених процесах живих клітин (наприклад, осциляція деяких 

родів водоростей і бактерій; осциляція мембранного потенціалу під 

час іммобілізації ДНК на мембранах та ін.); 2) ембріональна 

осциляція – коливання диференціювальних процесів протягом 

початкових етапів онтогенезу; гени, які беруть участь в 

ембріональній осциляції, називають іноді генами осциляції 

(наприклад, гени чинників росту фібробластів). 

ОЧИЩЕННЯ ВИКИДІВ ‒ комплекс санітарно-технічних 

заходів, які спрямовані на уловлювання, перетворення, знищення 

забруднювальних домішок у складі відпрацьованих газів, парів, 

аерозолів. 

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ‒ комплекс санітарно-технічних 

заходів видалення забруднювальних речовин з побутових і 

виробничих стічних вод до випуску їх у водойми. Очищення 
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стічних вод здійснюється на спеціальних очисних спорудах. 

Технологічний процес очищення стічних вод може містити такі 

етапи: механічне, біологічне, фізико-хімічне очищення, 

дезінфекцію стічних вод. 

ПАЛИВНІ БРИКЕТИ ‒ пресовані під час термообробки блоки з 

подрібнених відходів деревообробки (стружка, тирса, щепа), 

торфу, відходів сільського господарства (солома, лузга), що 

використовують як паливо. Термообробка сприяє оплавленню 

поверхні брикетів, що надає їм міцності. Поширений метод 

отримання паливних брикетів – екструзія. Паливні брикети – це 

ефективне, висококалорійне біопаливо, яке застосовують замість 

традиційного твердого палива – дров.  

ПАЛИВНІ ПЕЛЕТИ ‒ пресовані ід високим тиском (без 

додавання клею) гранули (діаметром 6‒10 мм та довжиною від    

1‒5 см) з подрібненої деревини, відходів деревообробки (стружка, 

тирса, щепа, деревний пил), торфу, відходів сільського 

господарства (солома, лузга), що використовують як паливо. Для 

отримання пелет високої якості з низькою зольністю потрібно 

використовувати сировину без кори та з вологістю 8‒12 %. 

ПАСИВНА БІОІНДИКАЦІЯ (лат. passivus – байдужий, 

несприйнятливий; грец. bio(s) – життя і лат. indico – указую, 

визначаю) ‒ дослідження у вільноіснуючих у певному природному 

середовищі організмів морфо-фізіологічних відхилень від норми, 

що є ознаками несприятливого впливу навколишнього 

середовища.  

ПАТОГЕННІ (ХВОРОБОТВОРНІ) БАТЕРІЇ ‒ (грец. pathos ‒ 

страждання, genоs ‒ рід, bacterion ‒ паличка) ‒ бактерії, що 

паразитують на інших організмах і здатні викликати інфекційні 

захворювання людини, тварин і рослин. 



111 

 

ПОЛЯ ЗРОШЕННЯ – споруди біологічного очищення скидів; 

спеціально підготовлені та сплановані горизонтальні або з 

незначним ухилом земельні ділянки – карти, що призначені для 

одночасного очищення стічних вод і вирощування 

сільськогосподарських культур. Стічні води забезпечують рослини 

водою, а їх забруднення є для них джерелом поживних речовин. 

Під час зрошення стічними водами на ґрунтових частинках 

утворюється біологічна плівка, на поверхні якої мінералізуються 

органічні забруднення, затримуються і гинуть патогенні бактерії, 

віруси, гельмінти. Для ефективного біоочищення необхідно 

забезпечувати належний водно-повітряний режим ґрунтового 

шару, відповідні технологічні показники подачі стічних вод з 

урахуванням очисної здатності ґрунту. Ці умови регулюються 

величиною навантаження стічних вод на одиницю площі полів 

зрошення.  

ПОЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ – споруди біологічного очищення скидів; 

спеціально підготовлені та сплановані горизонтальні або з 

незначним ухилом земельні ділянки – карти, що призначені для 

очищення стічних вод унаслідок природних біологічних процесів 

самоочищення ґрунту. Для ефективного біоочищення стічних вод 

необхідно враховувати певні технологічні показники подачі 

стічних вод для запобігання замулюванню, погіршення 

повітряного та біологічного режимів ґрунтового шару. 

ПОСТГЕНОМНІ ТЕХНОЛОГІЇ (post – услід за чим-небудь; грец. 

gen(os) – рід, походження; techne – мистецтво, майстерність і logos 

– учення)) – технології, що виникли на підставі знань про геном 

організмів, насамперед геному людини. Постгеномні технології – 

це перехід біомедичної науки від фундаментальних і пошукових 

досліджень до використання «оміксних» технологій у діагностиці, 
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прогнозуванні та лікуванні онкологічних та інших соціально 

значущих захворювань.  

ПРОКАРІОТИ (лат. pro – замість, попереду; karyon – ядро) – 

організми, клітини яких не мають оточеного мембраною ядра. 

Генетичний матеріал має примітивну хромосому. Мітозу 

прокаріотів не існує. До прокаріотів відносять бактерії, 

мікоплазми, актиноміцети. Термін «прокаріоти» запропонував 

1937 р. Е. Шаттон. 

РЕДУЦЕНТИ (лат. reduco – повертаю, відновлюю) – комплекс 

гетеротрофних організмів, що перетворюють у процесі своєї 

життєдіяльності різні органічні залишки (відмерлі рештки 

організмів) у неорганічні речовини, які засвоюються іншими 

організмами-продуцентами. Типовими редуцентами є сапрофіти 

(бактерії, гриби). Редуценти – заключна ланка у харчовому 

ланцюгу екосистеми; ланка, що замикає біологічний кругообіг 

речовин у біогеоценозах.  

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ (лат. re – префікс, що позначає повторність 

дії, або протилежну дію; cultivo – обробляю) – повне або часткове 

відновлення ландшафту, який був порушений унаслідок 

господарської діяльності людини (добування корисних копалин, 

будівництво різних споруд, зведення лісів тощо). Рекультивація 

передбачає вирівнювання земельних ділянок, відновлення 

родючості ґрунтів, насадження лісосмуг, заліснення, створення 

паркових зон, штучних озер та інші заходи на місці гірських 

виробок, відвалів відходів, деградації ґрунтового шару, порушень 

природного стану земної поверхні тощо. 

РЕЦИРКУЛЯЦІЯ (лат. re – префікс, що позначає повторність 

дії; circulus – круг, коло) –1) лігування кінців лінеаризованої за 

допомогою рестриктаз момолекули ДНК, тобто відновлення її 
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вихідної кільцевої форми. Рециркуляція відбувається за невеликої 

концентрації ДНК, що збільшує імовірність тісного контакту кінців 

тієї самої молекули, а також у разі нестачі клонованого фрагменту. 

Для запобігання рециркуляції векторних ДНК здійснюють 

видалення кінцевої 5'-фосфатної групи за допомогою лужної 

фосфатази; 2) багаточисельне повне або часткове повертання 

потоку газів, рідин або твердих речовин у технологічний процес, 

пристрій, апарат та ін. Призначення рециркуляцій може бути 

різне: наприклад, регулювання концентрації компонентів у 

сумішах, температури в теплообмінниках та ін. У хімічній 

технології підвищення виходу цільового продукту часто 

досягається рециркуляцією сировини. 

РИЗОТОРФІН – мікробіологічний біопрепарат для 

передпосівної обробки насіння бобових (нуту, сої, гороху, 

конюшини, люпину, буркуну, віки, люцерни, квасолі та ін.) для 

підвищення врожайності та якості зеленої маси. Основу 

біопрепарату складають бульбочкові бактерії роду Rhizobium, які 

здатні вступати у симбіоз з рослинами. 

РИЗОФІЛЬТРАЦІЯ (грец. rhнza – корінь; лат. filtrum – повсть) – 

здатність рослин створювати навколо кореневої системи 

мікросередовище, що сприяє концентруванню та подальшому 

проникненню поживних речовин у рослини. Цю технологію можна 

визначити як використання коренів рослин для поглинання, 

концентрування та/або осадження з водних розчинів потенційно 

небезпечних хімічних сполук, насамперед важких металів і 

радіонуклідів. 

РУСТЕКО – біопрепарат, сухий порошок тривалого 

зберігання, до складу якого входять мікроорганізми, що здатні 

перетворювати нафтопродукти на екологічно безпечні сполуки 
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(СО2 і Н2О) у середовищах з високою концентрацією полютантів, 

ступенем мінералізації та за умов зміни температури у широкому 

діапазоні. Активною складовою біопрепарату є високоактивні 

непатогенні штами-нафтодеструктори Bacillus subtilis 115-10 і 

Pseudomonas sp. 210-7, а також продукти їх метаболізму, що 

прискорюють розкладання нафти та нафтопродуктів на СО2 і Н2О. 

САМООЧИЩЕННЯ – комплекс природних процесів, унаслідок 

яких відновлюється гомеостаз системи. Самоочищення середовищ 

здійснюється за участю як абіотичних (фізичних, фізико-хімічних, 

хімічних), так і біотичних (біологічних) процесів. Самоочищення 

має вагоме санітарно-гігієнічне та епідеміологічне значення. Під 

час самоочищення відбуваються процеси детоксикації речовин 

(знешкодження, руйнування, перетворення на нетоксичні 

сполуки), мінералізації, гуміфікації та ін. 

САПРОБІОНТ (грец. sapros – гнилий, biontos – живий) – 

водний організм (рослина або тварина), що живе у забруднених 

органічними речовинами водоймах з невеликим вмістом 

розчиненого кисню. Залежно від ступеня сапробності 

(забруднення) водного середовища, розрізняють полісапробів, 

мезосапробів, олігосапробів. Здатність сапробіонтів мінералізувати 

органічні речовини використовується для підсилення процесів 

самоочищення водних об’єктів, стічних вод. Склад і кількість 

сапробіонтов є критеріями для оцінювання ступеня забрудненості 

водойм. Сапробіонти використовують у технології біоіндікації 

якості води.  

САПРОБНІСТЬ ВОДОЙМИ (грец. sapros – гнилий) – ступінь 

забруднення водного середовища органічними речовинами. 

Сапробність визначається за видовим складом організмів-

сапробіонтів. Розрізняють олігосапробні, мезосапробні, 
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полісапробні водойми. 

САПРОТРОФИ – (грец. sapros – гнилий, trophe – їжа, 

живлення) – гетеротрофні організми (бактерії, актиноміцети, 

гриби, тварини – черви, комахи та ін.), що використовують для 

живлення органічні сполуки відмерлих залишків або продукти 

виділення (екскременти) тварин. Сапротрофи беруть участь у 

мінералізації органічних сполук а, отже, є важливою ланкою 

природного біологічного кругообігу речовин. Сапротрофи 

використовують у технологіях біологічного очищення стічних вод, 

у процесі ґрунтоутворення та ін. 

САУЗЕРН-БЛОТТИНГ, САУЗЕРН-БЛОТ (англ. blot – 

промакування, пляма) – метод, що застосовують у молекулярній 

біології для виявлення певної послідовності ДНК у зразках 

біологічного матеріалу. Метод Саузерн-блоттингу поєднує процес 

електрофорезу в агарозному гелі для фракціонування ДНК з 

методами перенесення розділеної за довжиною ДНК на 

мембранний фільтр для гібридизації. Метод розроблений 

британським біологом Едвіном Саузерном. 

СЕПТИК, СЕПТИКТЕНК (грец. septikos – гнильний; англ. tank 

– резервуар) – споруда для очищення стічних вод; горизонтальний 

відстійник для освітлення стічних вод та анаеробного 

зброджування утвореного при цьому осаду. Під час анаеробного 

розкладання осаду виділяються гази бродіння. Газові пухирці, 

піднімаючись наверх, захоплюють частинки мулу і утворюють на 

поверхні рідини септика кірку, завдяки якій поліпшується 

температурний режим перегнивання осаду. Біоагентом у септику 

слугує анаеробний мул з мікроорганізмів, червів та ін.  

СИДЕРАТИ (лат. sideratio – сузір'я) – рослини, які частково або 

повністю використовуються як зелене органічне добриво. Як 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD&action=edit&redlink=1
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сидерати використовують бобові культури – люпин, сераделу, 

доннік, лядвенець, чину, конюшину, віку та ін. Застосування 

зеленого добрива підвищує родючість ґрунтів і врожайність 

сільськогосподарських культур. 

СИДЕРАЦІЯ (лат. sideratio – сузір’я) – агротехнічний прийом 

підвищення врожайності сільськогосподарських культур, який 

полягає у заорюванні в ґрунт зеленої маси рослин (сидератів), які 

заплановано були для цього вирощені. Для сидерації рослини-

сидерати заорюють на тій самій ділянці, де вони вирощені, рідше 

– скошують для удобрення інших полів або приготування 

компосту. Сидерація покращує фізичні, фізико-хімічні властивості 

ґрунту (знижується кислотність, підвищується буферність, ємність 

поглинання, вологоємність та ін.), підвищує активність ґрунтової 

мікрофлори, орний шар збагачує органічною речовиною, 

азотними речовинами, які були асимільовані бульбочковими 

бактеріями – симбіонтами рослин-сидератів. У цілому, сидерація 

сприяє підвищенню родючості ґрунтів (особливо малогумусних 

піщаних і супіщаних) і врожайності сільськогосподарських рослин.  

СПРИНКЛЕРНЕ ЗРОШЕННЯ (англ. sprinkler – зрошувач, 

розбризкувач) – зрошення поверхні за допомогою рухомих 

зрошувачів – спринклерів. Спринклерне зрошення застосовують 

для подавання стічної води у тіло (матеріал завантаження) 

біофільтра. 

СТАБІЛІЗАЦІЯ ОСАДІВ – комплекс заходів щодо запобігання 

загниванню осадів. Стабілізація осадів досягається мінералізацією 

органічної речовини за допомогою анаеробного (метанового) 

зброджування, аеробного окислення, підлужування, висушування. 

Комплекс заходів зі стабілізації осадів передбачає процеси 

знезараження сполуками хлору, озоном, термообробкою. 
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СТІЧНІ ВОДИ – води, які забруднені різними домішками 

унаслідок використання промисловими та комунальними 

підприємствами, приватними господарствами. Стічні води 

відводяться з територій промислових підприємств і населених міст 

через систему каналізації для подальшого скидання у водойми або 

очищення на спеціалізованих очисних спорудах. 

СУБСТРАТ – (лат. substratum – основа, підстилка) –              

1) предмет, загальна матеріальна основа, вихідна речовина, на 

якій мешкають тварини, рослини, мікроорганізми або окремі 

клітини. Субстратом для організмів суходолу слугують грунт, 

гірські породи, живі організми, різні предмети. Субстрат для 

організмів бентосу – донний мул водойми; планктону – товща 

води; мікроорганізмів аеробіосфери – атмосферная волога (туман) 

і тверді аерозолі (пил); мікроорганізмів, що ростуть у культурі – 

живильне середовище; підземних організмів – ґрунт, гірські 

породи, підземні води; 2) речовина, на яку діє фермент під час 

хімічного перетворення (наприклад, крохмаль – субстрат для 

ферменту амілази). 

ТАЛАСОКУЛЬТУРА – див. МАРІКУЛЬТУРА, АКВАКУЛЬТУРА. 

ТЕРМОСТАТ (грец. thйrme – тепло, жар; statikos – що 

встановлює, стоячий) – апарат (пристрій), який забезпечує сталість 

температури у системі, тобто термостат, призначений для 

контролю та регулювання температури у системі. Термостат 

підтримує температуру на заданому рівні у системі, 

вмикаючи/вимикаючи нагрівальний або охолоджувальний 

елемент, чи змінюючи потік теплоносія. 

ТЕРМОФІЛЬНА МІКРОФЛОРА (грец. thйrme – тепло, жар; 

phileo – любов) – види мікроорганізмів, які мають температурну 

зону оптимуму для нормальної життєдіяльності понад +40 ºС. 
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ТЕСТ-ОБ’ЄКТ – біотична субстанція, за зміною параметрів 

стану якої визначають вплив чинника або кількісно-якісні 

показники досліджуваного середовища.  

ТЕСТ-ОРГАНІЗМИ – організми-біоіндикатори, яких 

використовують для оцінювання якості повітряного, водного, 

ґрунтового та інших середовищ у лабораторних умовах (in vitro). 

ТОРФ – корисна копалина; органічна порода, що утворюється 

унаслідок біохімічного процесу неповного розкладання відмерлих 

решток болотної рослинності за умов підвищеної вологості та 

нестачі кисню. Торф використовують як органічне добриво у 

сільському господарстві, як паливо у біоенергетиці, як органічний 

субстрат у промисловій мікробіології, біотехнологіях та ін. 

ТОРФОСИДЕРАТНИЙ КОМПОСТ – компост, який отримують 

на основі торфу та зеленої маси рослин. 

ТРАНСГЕН (лат. trans(ferre) – переносити; грец. gen(os) – рід, 

походження) – чужорідна рекомбінантна ДНК (ген), яка штучно 

введена у зародкову клітину за допомогою трансгенезу, і унаслідок 

цього наявна як новий ген у геномі усіх клітин, що формуються 

після розвитку з цієї клітини дорослого трансгенного організму. 

ТРАНСГЕННА РОСЛИНА (лат. trans(ferre) – переносити; грец. 

gen(os) – рід, походження) – генетично модифікована рослина, 

геном якої містить трансген.  

ТРАНСГЕННА ТВАРИНА (лат. trans(ferre) – переносити; грец. 

gen(os) – рід, походження) – генетично модифікована тварина, 

геном якої містить трансген.  

ТРАНСГЕНОЗ, ТРАНСГЕНЕЗ (лат. trans(ferre) – переносити; 

грец. gen(os) – рід, походження) – штучне перенесення чужорідних 

фрагментів ДНК (генів) у зародкові клітини тварин (зиготи, 

сперматозоїди, ембріональні стовбурові клітини або ранні 
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ембріони) або у недиференційовані клітини рослин (протопласти) з 

подальшим отриманням з них нового організму (трансгенний 

організм), у якого ці екзогенні фрагменти ДНК є у складі геному 

усіх типів клітин як гени, що експресуються і передаються 

спадково. Трансгеноз здійснюють такими способами: з 

використанням ендоцитозу, електропорації, мікроін’єкцій, 

бомбардування мікрочастинками з рекомбінантною ДНК 

(біобалістика), інфікування рекомбінантними вірусами та ін. 

ФАГИ, БАКТЕРІОФАГИ (грец. phagos – той, що пожирає) – 

віруси бактерій. Унаслідок ураження фагом бактерії гинуть або 

змінюють свої спадкові, фізіологічні, морфологічні властивості. 

Фаги є паразитами представників майже всіх груп 

прокаріотичних організмів. 

ФАКУЛЬТАТИВНИЙ (франц. facultatif, лат. facultas (facultatis) – 

здатність, можливість) – необов’язковий. Напр., Ф. мікроорганізм 

має можливість вибору альтернативних шляхів метаболізму, в 

результаті чого набуває здатність існувати у різних умовах 

зовнішнього середовища. Ф. анаероби здатні розвиватися не 

тільки у безкисневому середовищі, але й у присутності кисню.  

ФЕРМЕНТАЦІЯ (лат. fermentum ‒ закваска) ‒ процес 

біохімічнго перероблення органічної сировини за допомогою 

мікроорганізмів, окремих ферментів або їх комплексів. 

Ферментація є сукупністю послідовних операцій від внесення у 

підготовлене живильне середовище інокуляту до завершення 

процесів росту культури, біосинтезу або біотрансформації 

речовин. 

ФЕРМЕНТЕР (лат. fermentum ‒ закваска) ‒ див. БІОРЕАКТОР. 

ФЕРМЕНТ, ЕНЗИМ (лат. fermentum ‒ закваска; грец. en ‒ 

префікс, що позначає «знаходження всередині») − біокаталізатор 
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білкової природи тваринного, рослинного, мікробного походження, 

який прискорює (каталізує) біохімічні реакції у живих системах. 

Ферменти наділені високою активністю та специфічністю дії на 

субстрат. Характерні ознаки ферментів: 1) не входять до складу 

кінцевих продуктів біохімічних реакцій; 2) не викликають зсуву 

положення рівноваги, а тільки прискорюють його досягання у 

біохімічних реакціях. 

ФІТОДЕГРАДАЦІЯ, ФІТОТРАНСФОРМАЦІЯ – технологічний 

прийом фіторемедіації, який заснований на властивості рослин 

спільно з ґрунтовою мікробіотою здійснювати ферментативне 

розщеплення органічних полютантів, ксенобіотиків середовища. У 

процесі фітодеградації органічних речовин відбувається 

детоксикація забруднювальних речовин середовища. 

ФІТОГОРМОНИ (грец. phyto(n) – рослина, hormao – приводити 

у рух, спонукати) – низькомолекулярні органічні речовини, що 

виробляються спеціалізованими тканинами рослин і виконують 

регуляторні функції онтогенезу. Фітогормони у малих кількостях 

чинять стимулювальну або інгибувальну дію на ріст і 

диференціювання тканин, викликають різні фізіологічні, 

морфологічні зміни у чутливих до їх дії частинах рослин. Відомі 5 

типів фітогормонів: ауксини, гібереліни, цитокініни (стимулятори), 

абсцизова кислота й етилен (інгібітори). 

ФІТОРЕМЕДІАЦІЯ (грец. phyto(n) – рослина; англ. remedy – 

лікувати, виправляти) – процес використання рослин для 

очищення забрудненого середовища: ґрунту, ґрунтових і 

поверхневих вод, повітря. Використовуючи фіторемедіацію, 

проводять детоксикацію, біотрансформацію, нейтралізацію, 

біохімічне розкладання у середовищі пестицидів, компонентів 

вибухових речовин, нафтові плями, важкі метали та інші 
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забруднення. 

ФОСФОБАКТЕРИН – бактеріальне добриво, що містить спори 

мікроорганізму Bacillus megaterium var. phosphaticum. 

Фосфоробактерин – порошок світло-сірого або жовтуватого 

кольору. 

ФОТОЛІТОТРОФИ (грец. photos – світло; litos – камінь; trophe – 

їжа, харчування) – організми, які отримують енергію унаслідок 

поглинання світла, а молекулярний водень, сполуки Сульфуру 

(пурпурні та зелені бактерії, деякі ціанобактерії), воду 

(ціанобактерії, водорості) використовують в енергетичному 

метаболізмі як донор електронів.  

ХЕМОЛІТОТРОФИ (грец. chemeia – хімія; litos – камінь; trophe 

– їжа, харчування) – мікроорганізми, які для отримання енергії 

окислюють неорганічний субстрат, використовуючи Н2 (водневі 

бактерії), СО2 (карбоксидобактерії), відновлені сполуки Сульфуру 

(тіонові бактерії), сполуки Нітрогену (нітрифікувальні бактерії) та 

ін. Як акцептор електронів в енергетичному метаболізмі 

хемолітотрофи використовують молекулярний кисень. 

ХЕМОСТАТ (грец. chemeia – хімія, statikos – що зупиняє) – 

апарат, що використовується для вирощування бактерій і культур 

клітин, у якому автоматично регулюються видалення частини 

культури та надходження свіжого живильного середовища. 

Конструкція Х. передбачає можливість зміни окремих параметрів 

культивування з метою оцінки їх впливу на бактеріальну культуру. 

Один з компонентів живильного середовища в X. лімітується, що 

забезпечує постійний експоненційний ріст популяції, дозволяє 

регулювати швидкість росту цієї популяції (субстратне 

лімітування). Нестача лише однієї з живильних речовин 

призводить до уповільнення швидкості росту. Для усунення цього 
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недоліку застосовують апарати (турбідостати), у яких 

надходження свіжого живильного середовища автоматично 

регулюється фотонефелометричним способом. 

ЦИТОКІНІНИ (грец. cytos – клітина; kinins – рух, спонукання) 

– фітогормони, похідні 6-амінопурина, синтезуються переважно у 

меристемі кореня, беруть участь у регуляції обміну речовин у 

надземних органах, індукують за наявності ауксину поділ клітин. 

ЦИТОЛІЗ (грец. cytos – клітина; lysis – розкладання, розпад, 

розчинення) – руйнування клітини унаслідок повного або 

часткового її розчинення. Цитоліз відбувається у клітині як у 

нормі, так і у разі різних патологій. У процесі цитолізу активну 

функцію виконують лізосоми. 

ШТАМ (нім. stamm – стовбур, основа) – чиста культура одного 

виду мікроорганізмів (або вірусів), яка виділена з певного джерела 

або отримана внаслідок мутації, що має специфічні фізіолого-

біохімічні ознаки. Штами одного й того ж виду мікроорганізму 

можуть розрізнятися за деякими властивостями, наприклад, 

вірулентністю, чутливістю до антибіотиків, продуктивністю та ін. 

ЯКІСТЬ ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА ‒ комплексна оцінка 

показників агрономічної ефективності, економічної безпеки 

використання органічного добрива. 
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