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ОБҐРУНТУВАННЯ. Незважаючи на те, що процес хемосинтезу відомий понад сто років, він є важливим і сьогодні 
в перетворенні хімічних елементів у біогеохімічних циклах. Наразі потребують наукового обґрунтування та додатко-
вих досліджень процеси життєдіяльності нітрифікувальних бактерій, у результаті яких відбувається окислення аміаку 
до нітратної кислоти. Здатність бактерій перетворювати неорганічні речовини на органічні дає змогу стверджувати, 
що хемосинтетики можуть накопичувати цінні ресурси для потреб людства.
МЕТА. Проаналізувати історію відкриття хемосинтезу та визначити основні шляхи його впровадження в інновацій-
них технологіях.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Узагальнення, аналіз і синтез тематичних наукових публікацій.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. У статті представлено історію відкриття процесу хемосинтезу та його автора 
Сергія Виноградського. Наведено особливості й умови перетворення хімічних елементів у біогеохімічних циклах. 
Основними напрямами наукових досліджень є аналіз особливостей перебігу процесу хемосинтезу, причин їх виник-
нення, а також визначення основних можливостей застосування хемосинтезу в інноваційних технологіях. Підтвер-
джено актуальність хемосинтезу в життєвих процесах та інноваційних технологіях сьогодення.
ВИСНОВКИ. Хемосинтетичні спільноти в різних середовищах являють собою важливі біологічні системи з погляду 
їхньої екології, еволюції та біогеографії, а також їхнього потенціалу як індикаторів наявності постійних джерел 
енергії на основі вуглеводнів. У процесі хемосинтезу бактерії продукують органічні речовини там, де фотосинтез 
неможливий. Виділення термофільних сульфатовідновлювальних бактерій Thermodesulfovibrio yellowstonii й інших 
видів хемосинтетиків відкриває перспективи для подальших наукових досліджень. Отже, хемосинтез залишається 
актуальним для інноваційних технологій, збереження екосистем, життєдіяльності людства загалом. Роль у відкритті 
явища хемосинтезу Сергія Виноградського є недооціненою та потребує подальшого дослідження та популяризації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: хемосинтез, мікроорганізми, біогеохімічний цикл, хемоавтотрофи, Cергій Виноградський, окиснення, 
інновації.

BACKGROUND. Despite the fact that the process of chemosynthesis has been known for more than a hundred years, its 
significance and importance are still relevant today in the transformation of chemical elements in biogeochemical cycles. 
Today, the vital processes of nitrifying bacteria, which lead to the oxidation of ammonia to nitric acid, require scientific 
substantiation and additional research. The ability of bacteria to convert inorganic substances into organic ones suggests 
that chemosynthetics can accumulate valuable resources for human needs.
OBJECTIVE. To analyze the history of the discovery of chemosynthesis and identify the main ways of its implementation 
in innovative technologies.
MATERIALS AND METHODS. Generalization, analysis and synthesis of thematic scientific publications.
RESULTS AND DISCUSSION. The article is presents the history of the discovery of the process of chemosynthesis and its 
author Serhiy Winogradsky. Peculiarities and conditions of transformation of chemical elements in biogeochemical cycles 
are given. The main directions of scientific research are the analysis of the peculiarities of the process of chemosynthesis, 
the reasons for their occurrence, as well as the definition of the main possibilities of chemosynthesis in innovative 
technologies. The relevance of chemosynthesis in life processes and innovative technologies of today is confirmed.
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CONCLUSIONS. Chemosynthetic communities in different environments are important biological systems in terms of their 
ecology, evolution and biogeography, as well as their potential as indicators of the availability of permanent hydrocarbon-
based energy sources. In the process of chemosynthesis, bacteria produce organic matter where photosynthesis 
is impossible. Isolation of thermophilic sulfate-reducing bacteria Thermodesulfovibrio yellowstonii and other types 
of chemosynthetics provides prospects for further research. Thus, the importance of chemosynthesis remains relevant 
for use in innovative technologies, conservation of ecosystems, human life in general. The role of Serhiy Winogradsky 
in discovering the phenomenon of chemosynthesis is underestimated and needs further research and popularization. 
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ОБОСНОВАНИЕ. Несмотря на то, что процесс хемосинтеза известен более ста лет, он важен и сегодня в превра-
щениях химических элементов в биогеохимических циклах. В настоящее время нуждаются в научном обосновании 
и дополнительных исследованиях процессы жизнедеятельности нитрифицирующих бактерий, в результате которых 
происходит окисление аммиака до азотной кислоты. Способность бактерий превращать неорганические вещества 
в органические позволяет утверждать, что хемосинтетики могут накапливать ценные ресурсы для нужд человечества.
ЦЕЛЬ. Проанализировать историю открытия хемосинтеза и определить основные пути его внедрения в иннова-
ционных технологиях.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обобщение, анализ и синтез тематических научных публикаций.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В статье представлена история открытия процесса хемосинтеза и его автора 
Сергея Виноградского. Приведены особенности и условия превращения химических элементов в биогеохимических 
циклах. Основными направлениями научных исследований являются анализ особенностей процесса хемосинтеза, 
причин их возникновения, а также определение основных возможностей применения хемосинтеза в инновацион-
ных технологиях. Подтверждена актуальность хемосинтеза в жизненных процессах и инновационных технологиях.
ВЫВОДЫ. Хемосинтетические сообщества в разных средах представляют важные биологические системы с точки 
зрения их экологии, эволюции и биогеографии, а также их потенциала как индикаторов наличия постоянных источ-
ников энергии на основе углеводородов. В процессе хемосинтеза бактерии производят органические вещества там, 
где фотосинтез невозможен. Выделение термофильных сульфатовосстанавливающих бактерий Thermodesulfovibrio 
yellowstonii и других видов хемосинтетиков открывает перспективы дальнейших научных исследований. Таким 
образом, хемосинтез остается актуальным для инновационных технологий, сохранения экосистем, жизнедеятель-
ности человечества в целом. Роль Сергея Виноградского в открытии явления хемосинтеза является недооцененной 
и нуждается в дальнейшем исследовании и популяризации.
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