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Дан литературный обзор по проблемам биоремедиации нефтезагрязненных почв. 
Рассмотрены вопросы влияния нефтяных загрязнений на почвенные экосистемы и 
изменения биологического равновесия и разнообразия в них, а также проблемы, свя-
занные с разработкой способов и методов защиты окружающей среды от нефти и 
нефтепродуктов. Приведены собственные данные по разработке новых биопрепа-
ратов для биоремедиации нефтезагрязненных почв Казахстана.
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Мұнаймен ластанған топырақты биоремедиациялау мәселесі бойынша әдебиеттерге 
шолу берілген. Мұнаймен ластанулардың топырақ экожүйесіне әсері және оларда биоло-
гиялық тепе-теңдік пен әртүрліліктің өзгеруі бойынша сұрақтар, сондай-ақ қоршаған 
ортаны мұнай мен мұнай өнімдерінен қорғау әдістері мен тәсілдерін өндеумен байланысты 
мәселелер қарастырылады. Қазақстанның мұнаймен ластанған топырақтарын биоре-
медиациялау үшін жаңа биопрепараттарды өңдеу бойынша меншікті деректер берілген. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: экожүйелер, мұнаймен ластану, мұнай өнімдері, мұнайтотықтырғыш 
микроорганизмдер, қауымдастық, биодеградация.
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A literature review on the problems of bioremediation of oil-contaminated soils is given. The 
problems of the influence of oil pollution on soil ecosystems and changes in biological balance and 
diversity in them, as well as problems related to the development of methods and ways for protecting 
the environment from oil and petroleum products are considered. The authors provide their own data 
on the development of new biologics for bioremediation of oil-contaminated soils in Kazakhstan.
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