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Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  
4  

 
Галузь знань 09 
«Біологія» 
Спеціальність 091 
«Біологія» 

Обов’язкова 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 3-й 
Семестр 

Загальна кількість 
годин 120  

5-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 5 
самостійної роботи 
студента - 3 

Перший (бакалаврський) 
рівень вищої освіти 

48 год 
Практичні, семінарські 

 
Лабораторні 

32 год 
Самостійна робота 

40 год 
Індивідуальні завдання 

+ 
Вид контролю 

іспит 
 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної роботи становить: 2 : 1 
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2. Мета навчальної дисципліни 
Ознайомити студентів зі світом мікроорганізмів, їхньою будовою, 

фізіологічними і біохімічними властивостями. Розглянути питання сучасної 
систематика й охарактеризувати основні групи. Ознайомитися із теоретичними 
та практичними аспектами отримання нагромаджувальних та чистих культур, 
враховуючи їх тип живлення та вплив чинників зовнішнього середовища. 
Висвітлити особливості енергетичного та конструктивного обміну у 
мікроорганізмів, питання регуляції обміну речовин. Подати необхідну 
інформацію про організацію геному мікроорганізмів, обмін генетичною 
інформацією, селекцію мутантів, принципи генно-інженерних досліджень. 
Ознайомити студентів з практичним використанням мікроорганізмів у різних 
галузях народного господарства та їхнім значенням у процесах кругообігу 
речовин. 

 
3. Результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:   
• будову клітин, фізіологічні та біохімічні властивості 

мікроорганізмів; 
• типи живлення і вплив чинників середовища на клітини 

мікроорганізмів; 
• основні групи бактерій; 
• теоретичні і практичні аспекти отримання нагромаджувальних і 

чистих культур; 
• особливості енергетичного і конструктивного метаболізму; 
• організацію геному у прокаріот і обмін генетичною інформацією; 
• принципи регуляції метаболізму у прокаріот; 
• практичне використання мікроорганізмів. 
вміти:  
• Застосовуючи дані про рецептуру, виготовляти поживне 

середовище для заданої групи мікроорганізмів. 
• Використовуючи систематизовані дані про принципи стерилізації, 

проводити стерилізацію лабораторного посуду та поживних середовищ для 
культивування мікроорганізмів. 

• За систематизованими даними про особливості морфології 
мікробної клітини, використовуючи мікроскоп та цитохімічні барвники, 
визначати морфологічний тип мікроорганізму. 

• Використовуючи спеціальні методи мікробіологічних досліджень 
для заданої бактеріальної культури, виготовляти препарати поверхневих 
структур. 

• Використовуючи спеціальні методи мікробіологічних досліджень 
для заданої бактеріальної культури, виготовляти препарати цитоплазматичних 
структур бактеріальної клітини. 
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• Із наданого субстрату виділяти чисту культуру мікроорганізмів, 
використовуючи загальноприйняті методи (метод Дригальського, метод 
Шукевича, метод прогріву бактеріальної суспензії для виділення 
ендоспороутворювальних бактерій). 

• Враховуючи дані про особливості метаболізму, визначати умови 
культивування заданої групи мікроорганізмів. 

• Керуючись інформацією про промислове використання 
мікроорганізмів, проводити визначення кількісного складу мікробіоти 
молочнокислих продуктів. 

• Використовуючи спеціальні методи виділення мікроорганізмів, 
визначити їх кількість у природному субстраті. 

• Використовуючи диференційно-діагностичні поживні середовища, 
визначати кількість клітин Escherichia colі в субстраті. 

• На основі інформації про інфекцію та інфекційний процес, 
визначати фактори патогенності для заданої групи мікроорганізмів. 

• У мікробіологічної лабораторії за допомогою прийнятих методик 
визначити стан мікробіоценозу організму людини. 

• У мікробіологічної лабораторії: визначати наявність модифікаційної 
мінливості у заданої групи мікроорганізмів; використовуючи методики оцінки 
чутливості бактерій до антибіотиків, визначати чутливість до антибіотиків 
заданого штаму бактерій; 

• Для наданої культури мікроорганізму визначити її систематичне 
положення на рівні групи використовуючи комплекс морфолого-культуральних 
і фізіолого-біохімічних ознак. 

• У мікробіологічної лабораторії, на основі даних щодо кількості 
мікробних клітин у культурі враховуючи інформацію про ріст та розмноження 
мікробної популяції, визначити тривалість її фаз розвитку в періодичній 
культурі. 

• У мікробіологічної лабораторії, враховуючи дані про 
диференціацію на рівні клітинної організації прокаріот, використовуючи 
цитологічні методи мікробіологічних досліджень, виявити типи диференціації. 

• Для мікробіологічних об'єктів за даними про склад та будову 
клітинної стінки, використовуючи інформацію про систему діагностичних 
біохімічних ознак, виявляти в умовах лабораторії відношення до фарбування за 
Грамом, значиме для ідентифікації. 

• У мікробіологічної лабораторії, використовуючи культуральні 
методи, виявити здатність мікроорганізмів до зв’язування молекулярного азоту. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Історія вивчення і цитологія мікроорганізмів 

Тема 1. Вступ. Предмет, методи і завдання мікробіології, її місце і роль у 
сучасній науці, господарстві та медицині. Історія мікробіології. Відкриття 
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мікроорганізмів А. Левенгуком. Роль Л. Пастера у формуванні мікробіології. 
Значення робіт Р. Коха, М. Бейєрінка, А. Клюйвера, А. Флемінга. Розвиток 
мікробіології в Україні. Роботи Д. Самойловича, С. Виноградського, І. 
Мечнікова, М. Гамалії, В. Омелянського, Д. Заболотного. Роботи львівських 
вчених з мікробіології (дослідження Я. Каменського, подружжя 
Кшемінєвських, П. Кучера, Р. Вайгля, Я. Бадьяна, Г. Шавловського). 

Основні напрямки розвитку сучасної мікробіології: загальна, промислова, 
грунтова, водна, геологічна, медична, санітарна, сільськогосподарська 
мікробіологія.  

Тема 2. Морфологія, розміри, хімічний склад клітин бактерій. Клітинна 
стінка. Фарбування бактерій за Грамом. Особливості будови грампозитивних та 
грамнегативних бактерій. Сферопласти, протопласти, L-форми, мікоплазми.  

Позаклітинні структури прокаріот: слизисті шари, капсули, чохли. 
Органоїди руху: пілі, джгутики. Будова, кількість, розміщення, механізм руху, 
види руху. Реакції таксису у мікроорганізмів. Газові вакуолі (аеросоми), 
фікобілісоми, хлоросоми. Запасні поживні речовини. 

Тема 3. Розмноження бактерій. Цикли розвитку. Зачатки диференціації у 
прокаріот. Спочиваючі форми і спеціалізовані клітини. Спороутворення у 
бактерій. Здатність до утворення біоплівки мікроорганізмами. 

Тема 4. Вплив температури на мікроорганізми. Психрофіли, мезофіли, 
термофіли. Термостійкість. Відношення мікроорганізмів до молекулярного 
кисню: аероби і анаероби. (облігатні, факультативні), аеротолерантні 
мікроорганізми. Вплив гідростатичного тиску. Ріст мікроорганізмів залежно від 
вмісту води. Стійкість культур до висушування. Ліофілізація. Осмотичний тиск. 
Особливості галофілів та осмофілів. Слабі, помірні та екстремальні галофіли. 
Галотолерантні мікроорганізми. Значення рН середовища та його вплив на 
культури. Алкалофільні, ацидофільні, кислотостійкі мікроорганізми. Вплив 
різних видів випромінювань на мікроорганізми. Стійкість культур до УФ-
променів та іонізуючого випромінювання. Фотореактивація. Мікробоцидний та 
мікробостатичний ефекти. Важливі хіміотерапевтичні препарати.  

 
Змістовий модуль 2. Фізіологія та систематика мікроорганізмів 

 
Тема 5. Нагромаджувальні культури та принцип селективності. Чисті 

культури мікроорганізмів, методи їх одержання. Клон, штам. Потреби 
мікроорганізмів у поживних речовинах. Середовища для  їх культивування. 
Культивування аеробних та анаеробних мікроорганізмів. Поверхневе та 
глибинне культивування. Періодичне і безперервне культивування.  

Тема 6. Основні параметри росту культур: час генерації, питома 
швидкість росту, урожай, економічний коефіцієнт. Способи визначення росту 
мікроорганізмів. Визначення кількості живих і мертвих клітин. Збалансований 
та незбалансований ріст. Обмеження росту і відмирання мікроорганізмів. Крива 
росту, особливості окремих фаз. Ріст культур при безперервному 
культивуванні. Системи хемостату та турбідостату. Значення безперервного 
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культивування для вивчення властивостей мікроорганізмів, практичне 
використання. Синхронні культури: способи одержання, значення. Змішані 
культури. 

Типи живлення мікроорганізмів. Фототрофія, хемотрофія, автотрофія, 
гетеротрофія, органотрофія, літотрофія. Транспорт поживних речовин у 
мікробну клітину. 

Тема 7. Розкладання природних полімерів мікроорганізмами: білків, 
нуклеїнових кислот, ліпідів, целюлози, крохмалю, пектину, хітину. 

Тема 8. Принципи класифікації бактерій. Основи систематики і 
номенклатури. Сучасна систематика бактерій.  

Тема 9. Характеристика основних груп. Характерні представники.  
Тема 10. Збудники захворювань людини, тварин та рослин. Патогенність, 

вірулентність. Фактори патогенності. Утворення токсинів мікроорганізмами. 
Екзо- та ендотоксини.  

 
Змістовий модуль 3. Генетика і біохімія мікроорганізмів 
 
Тема 11. Організація, функціонування генетичного апарату у 

мікроорганізмів. Розміри геному. Фенотипічна та генотипічна мінливість. 
Мутагенез (спонтанний, індукований). Природа мутацій. Селекція мутантів. 
Трансформація, трансдукція, кон’югація. Рекомбінація у прокаріот. Основні 
принципи генно-інженерного конструювання мікроорганізмів. 

Тема 12. Загальна характеристика енергетичного обміну. Одержання 
енергії мікроорганізмами залежно від типів живлення. Початкові реакції 
перетворення вуглеводів. Шляхи Ембдена–Мейєргофа-Парнаса, Ентнера-
Дудорова, Хорекера-Діккенса.  

Тема 13. Бродіння. Шляхи зброджування вуглеводів. Спиртове бродіння. 
Гомоферментативне, гетероферментативне молочнокисле бродіння, 
пропіоновокисле, маслянокисле, мурашинокисле, ацетонобутилове бродіння. 
Вплив факторів середовища на  процес бродіння. Характеристика 
мікроорганізмів – збудників бродіння різних видів.  

Тема 14. Одержання енергії аеробами. Окиснення вуглеводів 
мікроорганізмами. Повне та неповне окиснення. Функціонування ЦТК у 
мікроорганізмів. Дихальний ланцюг. Синтез АТФ. Одержання енергії 
хемолітотрофами: сіркобактерії, нітрифікувальні, тіонові, водневі бактерії, 
залізобактерії. 

Анаеробне дихання. Донори та акцептори електронів у процесах 
анаеробного дихання мікроорганізмів. Мікроорганізми, які відновлюють 
нітрати та інші сполуки нітрогену. Дисиміляційна нітратредукція і 
денітрифікація. Сульфат і сірковідновлювальні бактерії. Дисиміляційна 
сульфатредукція. Субстрати окиснення. Метаноутворювальні бактерії, їх 
особливості. Утворення метану мікроорганізмами. Карбонатне дихання. 
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Тема 15. Бактеріальний фотосинтез. Пігменти мікроорганізмів. 
Аноксигенний фотосинтез: механізм, мікроорганізми-фотосинтетики. 
Оксигенний фотосинтез: механізм, мікроорганізми-фотосинтетики.  

Тема 16. Фіксація молекулярного азоту: механізм процесу, 
мікроорганізми – азотофіксатори (вільноживучі, симбіотичні). 

Тема 17. Джерела карбону і нітрогену для конструктивного метаболізму. 
Асиміляція вуглекислоти гетеротрофами і автотрофами. Рибулозодифосфатний 
цикл. Функціонування рибулозофосфатного та серинового циклів. Засвоєння 
сполук нітрогену. Асиміляційна нітратредукція. Шляхи асиміляції амонію і 
утворення амінокислот. Синтез основних біополімерів мікроорганізмами. 
Вторинні метаболіти. 

Тема 18. Конститутивні та індуцибельні ферменти. Регуляція синтезу 
ферментів (індукція, репресія). Принцип оперонної організації геному. 
Катаболітна регуляція. Роль цАМФ. Диауксія. Регуляція розгалужених 
біосинтетичних процесів. Регуляція активності ферментів. Хімічна модифікація 
ферментів.  

 
Змістовий модуль 4. Екологія мікроорганізмів та їхнє практичне 

застосування 
 
Тема 19. Симбіоз. Типи симбіозу. Коменсалізм, метабіоз. Факультативні 

та облігатні симбіонти. Симбіотичні асоціації мікроорганізмів, їх 
різноманітність і значення. Ризосфера. Епіфітна мікробіота. Мікориза. 
Фітопатогенні мікроорганізми. Мікроорганізми рубця жуйних, їх діяльність. 
Симбіонти комах та інших безхребетних тварин. Патогенні для тварин 
мікроорганізми. Антагонізм. Антибіотики. 

Тема 20. Участь мікроорганізмів у кругообігу карбону, нітрогену, 
сульфуру та інших елементів. Роль мікроорганізмів у грунтоутворювальних 
процесах та забезпеченні родючості грунту. Значення мікроорганізмів у 
первинній продукції водойм та мінералізації речовин. Роль мікроорганізмів у 
формуванні корисних копалин. Участь мікроорганізмів у переробці відходів і 
детоксикації отруйних речовин. 

Тема 21. Мікроорганізми грунту, повітря, водойм. Мікробіота організму 
людини. 

Тема 22. Використання мікроорганізмів для одержання харчових та 
кормових продуктів, хімічних та лікарських препаратів. Використання 
мікроорганізмів у сільському господарстві, при вилуговуванні металів із руди, 
очищенні стоків. Одержання палива. 
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5. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
 Усього  у тому числі 

Л. Лаб. Інд. С. р. 
1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Історія вивчення і цитологія мікроорганізмів  
Тема 1. Вступ. Історія мікробіології. 
Основні напрями розвитку сучасної 
мікробіології 

5 2 2  
1 

Тема 2. Морфологія, розміри, хімічний 
склад клітин бактерій. Клітинна стінка. 
Позаклітинні структури прокаріот. Рух. 
Таксиси. Внутрішньо-цитоплазматичні 
мембранні структури 

12 4 4  

4 

Тема 3. Розмноження бактерій. Способи 
диференціації 

3 2   1 

Тема 4. Вплив чинників середовища на 
мікроорганізми 

5 2 2  1 

Разом – зм. модуль1 25 10 8  7 
Змістовий модуль 2. Фізіологія та систематика мікроорганізмів 

Тема 5. Нагромаджувальні та чисті 
культури мікроорганізмів. Потреби 
мікроорганізмів у поживних речо-винах. 
Культивування мікроорганізмів. 

5 2 2  

1 

Тема 6. Основні параметри росту культури. 
Типи живлення мікроорганізмів. Транспорт 
поживних речовин 

5 2 2  
1 

Тема 7. Розклад природних полімерів 
мікроорганізмами 

3 2   1 

Тема 8. Систематика бактерій. Принципи 
класифікації бактерій.  

6 2 2  
2 

Тема 9. Характеристика основних груп 
мікроорганізмів. Характерні представники. 

6 2   4 

Тема 10. Мікроорганізми – збудники 
захворювань. Фактори патогенності. 

8 2 2  4 

Разом – зм. модуль 2 33 12 8  13 
Змістовий модуль 3. Генетика і біохімія мікроорганізмів 

Тема 11. Генетичний апарат 
мікроорганізмів. Мутації, мутагенез, 
селекція мутантів. 
Трансформація, трансдукція, кон’югація у 
мікроорганізмів 

4 
 

2 
 

  

2 

Тема 12. Енергетичний обмін у аеробів і 
факультативних анаеробів 

6 2 2  2 

Тема 13. Бродіння. Типи бродіння: хімізм, 
збудники, значення 

6 2 2  2 
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Тема 14. Одержання енергії аеробами. 
Хемолітотрофія. Анаеробне дихання 

4 2   2 

Тема 15. Бактеріальний фотосинтез 6 2 2  2 
Тема 16. Фіксація молекулярного азоту 
мікроорганізмами 

5 2 2  1 

Тема 17. Конструктивний метаболізм 4 2   2 
Тема 18. Регуляція метаболізму у 
мікроорганізмів. Регуляція синтезу і 
активності ферментів 

6 2 2  
2 

Разом – зм. модуль 3 41 16 10  15 
Змістовий модуль 4. Екологія мікроорганізмів та практичне значення 

Тема 19. Антагоністичні взаємовідносини 
між мікроорганізмами і макроорганізмами 
Симбіотичні взаємовідносини між 
мікроорганізмами і макроорганізмами 

10 4 4  

2 

Тема 20. Участь мікроорганізмів у процесах 
кругообігу речовин 

3 2   1 

Тема 21. Мікробіота води, повітря, грунту, 
тіла людини 

5 2 2  1 

22. Практичне використання 
мікроорганізмів 

3 2   1 

Разом – зм. модуль 4 21 10 6  5 
Усього годин 120 48 32  40 

 
6. Теми лабораторних занять 

 
№ з/п Назва теми К-сть 

год 
1 Будова мікроскопа і техніка роботи з ним. Виготовлення 

мікроскопічних препаратів 
2 

2 Морфологія бактерій 2 
3 Фарбування бактерій за Грамом 2 
4 Методи стерилізації 2 
5 Виготовлення поживних середовищ для мікроорганізмів. 

Аналіз мікробіоти повітря 
 

6 Аналіз якості кисломолочних продуктів 2 
7 Аеробна деструкція целюлози  
8 Спиртове бродіння 2 
9 Маслянокисле бродіння 2 
10 Бактеріальний фотосинтез 2 
11 Участь мікроорганізмів у кругообігу нітрогену. 

Азотофіксація і амоніфікація 
2 

12 Нітратне дихання. Одержання нагромаджувальної 
культури денітрифікаторів 

2 

13 Аналіз мікробіоти тіла людини 2 
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14 Визначення чутливості бактерій до антибіотиків 2 
15 Біосинтез амінокислот і амілолітичних ферментів 

мікроорганізмами 
2 

16 Підсумкове заняття 2 
 Всього 32 

 
7. Самостійна робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Використання мікроорганізмів у древності, погляди на 
природу мікроорганізмів тих часів. Роботи львівських 
вчених в області мікробіології 

2... 

2 Цикли розвитку диплоїдних і диплоїдних дріжджів. 2... 
3 Способи розмноження плісеневих грибів 2... 
4 Методи фарбування бактерій 1... 
5 Таксиси у мікроорганізмів 1... 
6 Цикли розвитку у бактерій 1... 
7 Важливі хіміотерапевтичні препарати 2... 
8 Методи одержання нагромаджувальних у чистих культур 

бактерій 
1... 

9 Параметри росту культури 1... 
10 Автотрофія у мікроорганізмів 1... 
11 Систематика бактерій 6... 
12 Збудники захворювань рослин, тварин і людини 4... 
13 Розклад ксенобіотиків мікроорганізмами 1... 
14 Мутагени. Мутації. Методи селекції мутантів 1... 
15 Генетична рекомбінація у мікроорганізмів та її практичне 

використання 
1... 

16 Загальна характеристика енергетичного обміну 1... 
17 Збудники бродінь 1... 
18 Анаеробне дихання 1... 
19 Сульфат- і сірковідновлювальні бактерії 1... 
20 Функціонування фотосистем у мікроорганізмів 1... 
21 Характеристика азотофіксувальних бактерій 1... 
22 Біосинтез амінокислот мікроорганізмами 1... 
23 Біохімічні основи і рівні регуляції метаболізму. 1... 
24 Участь мікроорганізмів у процесах кругообігу речовин у 

природі 
1... 

25 Мікроорганізми-симбіонти. Антагонізм 1... 
26 Використання мікроорганізмів для одержання харчових та 

кормових продуктів, хімічних і лікарських препаратів 
1... 
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27 Використання мікроорганізмів у сільському господарстві, 
у процесі вилуговування металів, очищення стоків. 
Одержання біопалива 

1... 

 Разом  40 
 

8. Методи навчання 
Методи передавання та обміну словесною інформацією (розповідь, 

діалог), розвитку мислительних дій (порівняння, розрізнення, аналогія, 
узагальнення, дедукція, індукція), практичні методи. 

 
9. Методи контролю 

Поточний (модульний – письмовий, усний) та підсумковий контроль - 
іспит.  

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Модуль 1 (теоретичне навчання) Модуль 2 
(лабораторний 
практикум) 
 

Іспит 
Сума 
 Змістовий 

модуль 1 
Змістовий  
модуль 2 

Змістовий  
модуль 3 

Змістовий  
модуль 4 

Т1-Т4 Т5-Т10 Т11-Т22 терміни  
9 балів  10 балів 8 балів 8 балів 15 балів 50 100 

Т1, Т2 ... Т24 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
Оцінка  
ECTS 

Оцінка в 
балах 

За національною шкалою 
 

А 90 – 100 5 Відмінно 
В 81-89 4 Добре С 71-80 
D 61-70 3 Задовільно Е 51-60 

FX 21–50  
Незадовільно F 0–20  

 
13. Методичне забезпечення 

Методичні вказівки, програми, презентації. 
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14. Рекомендована література 
 

Базова 
1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія. – Вид. центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 359 с. 
2. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія: практикум, 

тести. - Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 228 с. 
3. Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія. .- 

Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. - 253 с. 
4. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Практикум з мікробіології. – 

Львів: Вид.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. - 77 с. 
5. Сергійчук М. Г., Позур В. К., Вінніков А. І., Фурзікова Т. М., Жданова Н. 

М., Домбровська І. В., Швець Ю. В. Мікробіологія. – Київський ВПЦ університет, 
2005. – 375 с. 

6. Пирог Т. П. Загальна мікробіологія: Підручник – К.: НУХТ, 2004. – 471 с. 
7. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. 

– М.: ООО Мед. информ. агентство, 2002. – 736 с. 
8. Определитель бактерий Берджи / Под ред. Дж. Хоулта, Р. Крига, П. Снита 

и др. – М.: Мир, 1997. – Т. 1–2. 
9. Современная микробиология: Прокариоты: В 2-х томах / Под ред. Й. 

Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – М.: Мир, 2005. Т. 1 – 656 с., Т. 2. – 
496 с. 

Допоміжна 
1. Возіанова Ж. І. Інфекційні і паразитарні хвороби. У 3 т. – К.: Здоров’я, 

2002, 2003. 
2. Романовская В. А., Рокитко И.В., Шилин С. О., Малашенко Ю. Р. 

Актуальные проблемы классификации бактерий // Мікробіологічний ж-л. 
2005. Т. 65. № 5. – С. 46– 65.  

3. Сергійчук М. Г. Будова бактеріальної клітини та методи її дослідження. – 
К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 232 с.  

4. Шлегель Г. История микробиологии. – М.: Мир, 2002. – 302 с. 
 

15. Інформаційні ресурси 
Microbiology Research Society – https://www.facebook.com/mrs.org.np/ 
http://asm.org – журнал Американського мікробіологічного товариства. 
http://aem.asm.org – журнал Applied and Environmental Microbiology. 
http://intl-jb.asm.org – журнал Journal of Bacteriology. 

 
           Автори  _____________________(Гнатуш С. О.) 
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