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1. Опис навчальної дисципліни 

«Моделювання і прогнозування стану довкілля» 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –  

Галузь знань 

10 «Природничі 

науки» 

Обов’язкова 

 

Модулів – 4 

Спеціальність 

101 «Екологія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 5 2-й – 
 Семестр 

Загальна кількість 

годин - 150 

1-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр  

32 год. 10 год. 

Практичні 

– год. 10 год. 

Лабораторні 

42 год. – год. 

Самостійна робота 

76 год. 130 год. 

Індивідуальні завдання:  

– год – год. 

Вид контролю: екзамен; 

курсова робота 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 49,3:50,6 

для заочної форми навчання – 13,3:86,6 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення курсу “Моделювання та прогнозування стану 

довкілля” є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок 

у галузі математичного моделювання реальних процесів розповсюдження 

шкідливих домішок у довкіллі, складання прогнозів забруднення довкілля та 

застосування їх для регулювання техногенних викидів підприємств до 

навколишнього середовища, приймання управлінських рішень. Отримані 

знання та навички необхідні для роботи у державних та відомчих виробничих 

пiдроздiлах, що здійснюють контроль стану навколишнього природного 

середовища, а також у науково-дослiдницьких установах, що займаються 

проблемами охорони довкілля. 

Завдання курсу – вивчення механізму забруднення, транспорту, 

міграції, перетворення забруднюючих речовин у навколишньому середовищі; 

засвоєння  узагальнених моделей якості природних компонентів та методик 

прогнозів забруднення довкілля. 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, 

охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає 

застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Фахові компетентності: 

– знання та розуміння теоретичних основ наук про довкілля; 

– знання та критичне розуміння предметної області та професійної 

діяльності; 

– знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля 

та збалансованого природокористування; 

– здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати 

поточний стан навколишнього середовища; 

– здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для 

екологічних досліджень. 

Загальні компетентності: 

– знання та критичне розуміння предметної області та професійної 

діяльності; 

– навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

– здатність до участі у проведенні досліджень на відповідному рівні. 

Програмні результати навчання: 

– формулювати основні екологічні закони, правила та принципи 

охорони довкілля та природокористування; 

– розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в 

галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та оптимального природокористування; 

– знати концептуальні основи моніторингу та нормування 

антропогенного навантаження на довкілля; 
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– виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-

біологічного різноманіття; 

– розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього 

середовища із застосуванням загальноприйнятих та /або стандартних підходів 

та міжнародного і вітчизняного досвіду; 

– уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних 

джерел для прийняття обґрунтованих рішень; 

– демонструвати навички оцінювання непередбачуваних 

екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Прогнозування антропогенного впливу на навколишнє природне 

середовище і динаміка стану природних систем 

Змістовий модуль 1. 

Прогнозування антропогенного впливу на навколишнє природне 

середовище і динаміка стану природних систем 

Тема 1. Математико-картографічне моделювання стану природного 

навколишнього середовища в рамках соціоекосистеми 
1. Наукові витоки та розробка моделі глобальної соціоекосистеми. Завдання 

соціоекологічного моделювання. 

2. Наукові витоки та етапи математико - картографічного моделювання 

стану природного навколишнього середовища в рамках соціоекосистеми. 

Тема 2. Прогнозування антропогенного впливу на навколишнє 

природне середовище і динаміка стану природних систем 
1. Сутність прогнозування.  

2. Проблеми і принципи екологічного прогнозування стану природних 

екосистем. 

3. Етапи прогнозування змін довкілля. 

 

Модуль 2. 

Моделювання, прогнозування та охорона повітряного басейну 

Змістовий модуль 2. 
Моделювання, прогнозування та охорона повітряного басейну 

Тема 3. Методологія прогнозування забруднення повітряного 

середовища при нормальних експлуатаційних режимах роботи об’єктів-

емітентів  та при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах. 
1. Загальні принципи прогнозування забруднення повітряного середовища 

хімічно-небезпечними об’єктами. 

2. Методи прогнозування повітряного середовища міст при нормальних 

експлуатаційних режимах роботи об’єктів-емітентів.  

3. Методи прогнозування хiмiчного стану довкілля та ураження людей при 

аварiях на хімічно-небезпечних об’єктах. 

4. Прогнозування масштабів зараження сильнодіючими отруйними 

речовинами при аваріях (руйнуваннях) на хімічно небезпечних об’єктах і 

транспорті за методикою РД 52.04-253-90 
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Тема 4. Короткострокове прогнозування техногенного забруднення 

атмосфери з врахуванням динаміки метеорологічних умов 
1. Поширення техногенних речовин в атмосфері як міжнародна проблема. 

2. Короткостроковий прогноз метеорологічних умов, не сприятливих для 

розсіювання домішок. 

3. Практичне застосування методів короткострокового прогнозу. 

 

Модуль 3. 

Основи структурно-функціональної організації живого в біосфері: 

механізми і основні пристосування саморегуляції біотичних систем 
Змістовий модуль 3. 

Основи структурно-функціональної організації живого в біосфері: 

механізми і основні пристосування саморегуляції біотичних систем 

Тема 5. Основи структурно-функціональної організації живого в 

біосфері: механізми і основні пристосування саморегуляції біотичних 

систем 
1. Що таке життя і живі системи 

2. Три основні рівні організації живого на планеті 

3. Механізми саморегуляції в живих системах біосфери. Основні 

особливості потоків інформації і типи регуляції у живих системах біосфери 

4. Взаємини між системами і підсистемами. 

5. Класифікація збурюючих дій на живі екосистеми 

Змістовий модуль 4. 

Методологічні засади системного підходу 

Тема 6. Методологічні засади системного підходу та системного аналізу 

1. Системний підхід, його місце та роль у науковому пізнанні. 

2. Принципи системного підходу. 

3. Сутність системного аналізу та його предмет. 

4. Історія розвитку системного підходу. 

Тема 7. Категоріальний апарат системного аналізу 
1. Поняття системи та її властивості. 

2. Класифікація систем. 

3. Зв’язки (потоки). Види зв’язків. 

4. Структура системи. 

5. Ціле (цілісність) та елемент. 

 

Модуль 4. 

Методи моделювання. Моделювання систем 
Змістовий модуль 5. 

Методи моделювання. Моделювання систем 

Тема 8. Принципи, основні етапи та методи системного аналізу 

1. Принципи системного аналізу. 

2. Етапи системного аналізу. 

3. Методи системного аналізу. 

Тема 9. Модель системи та методи моделювання 

1. Наукове пізнання і моделювання. Модель як метод описування системи. 

2. Класифікація моделей. Моделі складу та структури системи 
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4. Структура навчальної дисципліни 

“Моделювання та прогнозування стану довкілля” 

Назви 

змістових 

модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. 

Прогнозування антропогенного впливу на навколишне природне середовище і 

динаміка стану природних систем  

Змістовий модуль 1. 

Прогнозування антропогенного впливу на навколишне природне середовище і динаміка 

стану природних систем 
Тема1. 

Математіко-

картографічне 

моделювання 

стану природного 

навколишнього 

середовища в 

рамках 

соціоекосистеми 

20 4 - 6 - 10 12 2 - - - 10 

Тема2. 

Прогнозування 

антропогенного 

впливу на 

навколишне 

природне 

середовище і 

динаміка стану 

природних 

систем 

17 4 - 4 - 9 19 2 2 - - 15 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

37 8 - 10 - 19 31 - - - - 25 

Модуль 2. 

Моделювання, прогнозування та охорона повітряного басейну 

Змістовий модуль 2. 
Моделювання, прогнозування та охорона повітряного басейну 

Тема3. 

Методологія 

прогнозування 

забруднення 

повітряного 

середовища при 

нормальних 

експлуатаційних 

режимах роботи 

об’єктів-емітентів  

та при аваріях на 

хімічно-

небезпечних 

об’єктах. 

19 4 - 6 - 9 12 2 - - - 10 
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Тема 4. 
Короткострокове 

прогнозування 

техногенного 

забруднення 

атмосфери з 

врахуванням 

динаміки 

метеорологічних 

умов 

17 4 - 4 - 9 17 - 2 - - 15 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

36 8 - 10 - 18 29 - - - - 25 

Модуль 3. 

Основи структурно-функціональної організації живого в біосфері: механізми і 

основні пристосування саморегуляції біотичних систем 

Змістовий модуль 3. 

Основи структурно-функціональної організації живого в біосфері: механізми і основні 

пристосування саморегуляції біотичних систем 
Тема 5.  

Основи 

структурно-

функціональної 

організації 

живого в 

біосфері: 

механізми і 

основні 

пристосування 

саморегуляції 

біотичних систем 

15 4 - 4 - 7 22 2 - - - 20 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

15 4 - 4 - 7 22 - - - - 20 

Змістовий модуль 4. 

Методологічні засади системного підходу 

Тема 6. 
Методологічні 

засади 

системного 

підходу та 

системного 

аналізу 

14 2 - 4 - 8 17 2 - - - 15 

Тема 7. 
Категоріальний 

апарат 

системного 

аналізу 

16 4 - 4 - 8 17 - 2 - - 15 

Разом за 

змістовим 

модулем 4 

30 6 - 8 - 16 34 - - - - 30 

Модуль 4. 

Методи моделювання. Моделювання систем 

Змістовий модуль 5. 

Методи моделювання. Моделювання систем 
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Тема 8. 
Принципи, 

основні етапи та 

методи 

системного 

аналізу 

16 4 - 4 - 8 17 - 2 - - 15 

Тема 9.  

Модель системи 

та методи 

моделювання 

16 2 - 6 - 8 17 - 2 - - 15 

Разом за 

змістовим 

модулем 5 

32 6 - 10 - 16 34 - - - - 30 

Всього 150 32 - 42  76 150 10 10 - - 130 

 

5. Теми лабораторних, практичних робіт 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

 Змістовий модуль 1. 

Прогнозування антропогенного впливу на навколишнє 

природне середовище і динаміка стану природних 

систем 

  

1 ЗАНЯТТЯ №1. ТЕМА: «Прогнозування сукцесійних змін 

ялинового насадження при різних типах 

антропогенного впливу» 
4 2 

2 ЗАНЯТТЯ №2. ТЕМА: «Прогнозування змін ялини м’яко 

листяними породами при різних типах впливу» 
4 - 

3 ЗАНЯТТЯ №3. ТЕМА: «Прогнозування змін дуба ялиною 

та змін ялиці буком і зворотній процес» 
4 - 

 Змістовий модуль 2. 

Моделювання, прогнозування та охорона повітряного 

басейну 

 2 

4 ЗАНЯТТЯ №4. ТЕМА: «Прогнозування екологічної 

ситуації в районі забудови» 
4 2 

5 ЗАНЯТТЯ №5. ТЕМА: «Оцінка антропогенного впливу 

на екосистему  “Азовське море” та аналіз потенційних 

параметрів регулювання її стану за трьома 

ієрархічними контурами» 

4 - 

6 ЗАНЯТТЯ №6. ТЕМА: «Антропогенний вплив на 

активізацію та підсилення стихійних природних явищ 

та їх “ланцюгову взаємодію”» 

4 2 

 Змістовий модуль 3. 

Основи структурно-функціональної організації живого 

в біосфері: механізми і основні пристосування 

саморегуляції біотичних систем 

 2 
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7 ЗАНЯТТЯ №7. ТЕМА: «Структурно-функціональна 

будова та ієрархія рівнів організації життя у Біосфері » 
4 - 

 Змістовий модуль 4. 

Методологічні засади системного підходу 
 - 

8 ЗАНЯТТЯ №8. ТЕМА: «Класифікація наукових методів 

оцінки та прогнозування стану навколишнього 

середовища» 

4 - 

9 ЗАНЯТТЯ №9. ТЕМА: «Системний підхід до вивчення 

інформації щодо конкретної проблеми та формування 

бази даних. Схема процесу системного дослідження» 

4 - 

 Змістовий модуль 5. 

Методи моделювання. Моделювання систем 
 - 

10 ЗАНЯТТЯ №10. ТЕМА: «Суть методу моделювання. 

Класифікація моделей. Моделювання природної 

екосистеми для вивчення впливу певного типу 

антропогенного навантаження» 

2 - 

11 ЗАНЯТТЯ №11. ТЕМА: «Моделювання та прогнозування 

процесу забруднення ґрунтових вод» 
2 - 

12 ЗАНЯТТЯ №12. ТЕМА: «Забруднення навколишнього 

природного середовища викидами автотранспорту» 2 - 

 Разом 42 10 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. 

Прогнозування антропогенного впливу на 

навколишне природне середовище і динаміка 

стану природних систем 

  

1 Оптимізація соціоекологічних систем в умовах 

невизначеності 
10 10 

2 Ієрархічні системи аналізу стану довкілля та 

прийняття рішень 
9 15 

 Змістовий модуль 2. 

Моделювання, прогнозування та охорона 

повітряного басейну 

 10 

3 Моделювання процесу забруднення повітря 

промисловими джерелами 
9 10 

4 Моделювання процесу забруднення повітря 

автотранспортом 
9 15 

 Змістовий модуль 3. 

Основи структурно-функціональної організації 

живого в біосфері: механізми і основні 
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пристосування саморегуляції біотичних систем 

5 Основні поняття й етапи системного аналізу 7 10 

 Змістовий модуль 4. 

Методологічні засади системного підходу 
  

6 Методологічні питання системного підходу 8 10 

7 Індуктивні методи системного моделювання й 

прогнозування стану довкілля 
8 10 

 Змістовий модуль 5. 

Методи моделювання. Моделювання систем 
  

8 Види моделювання. Модель екосистеми. 

Промислові моделі. Характеристики моделей 
4 10 

9 Відмінності у проведенні процедури ОВНС у 

західних країнах та Україні 
4 10 

10 Моделювання екосистеми на основі теорії графів. 

Моделювання як метод екологічних досліджень 
4 10 

11 Приклади застосування системного моделювання 4 10 

 Разом  76 130 

 

7. Методи навчання 

Репродуктивний метод. До нього відносять вживання вивченого на 

основі правила або зразка. Діяльність учнів носить алгоритмічний характер, 

тобто виконується по інструкції, розпорядженням, правилам в аналогічних, 

схожих з показаним зразком, ситуаціях. 

Частково-пошуковий або евристичний метод. Він полягає в організації 

активного пошуку вирішення висунутих в навчанні (або самостійно 

сформульованих) пізнавальних завдань під керівництвом педагога або на 

основі евристичних програм і вказівок. Процес мислення набуває 

продуктивного характеру, але при цьому поетапно прямує і контролюється 

педагогом або самими учнями на основі роботи над програмами (у тому числі 

і комп'ютерними) і навчальними посібниками. Один з різновидів цього методу 

- евристична бесіда - спосіб активізації мислення, збудження інтересу до 

пізнання на семінарах і колоквіумах. 

Метод проблемного навчання. Доцільно використовувати для розвитку 

творчих здібностей студентів. Вирішення проблемних ситуацій виховує у 

студентів критичне мислення до загальноприйнятих норм поводження в 

навколишньому природному середовищі, доводить необхідність їх 

застосування, сприяє систематизації знань, розвиває бережливе ставлення та 

естетичне сприйняття природи . 

Природоохоронна діяльність. Діяльність в екології поділяється на 

навчальну і практичну природоохоронну. Особливостями навчальної 

діяльності є організація її педагогом відповідно до вимог навчальних програм, 

в яких розкрито рівень знань та умінь студентів, засвоєння ними знань. 

Практична природоохоронна діяльність в сучасній вищому навчальному 

закладі будується на засадах комплексного розкриття проблем охорони 

природи; взаємозв’язку теоретичних знань з практичною діяльністю студентів 
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у цій галузі; включення екологічних аспектів у структуру предметних, 

спеціальних тем та інтегрованих курсів, які розкривають взаємодію 

суспільства і природи; поєднання аудиторних занять з безпосереднім 

спілкуванням з природою (екскурсії, екологічні практикуми, польові табори 

тощо); використання проблемних методів навчання (рольові ігри, екологічні 

клуби та ін.); поєднання аудиторної, позааудиторної і самостійної 

природоохоронної роботи. Отже, використання активних методів у навчально-

виховному процесі забезпечує умови для ефективного формування у студентів 

екологічних знань, поглядів, переконань, ціннісних установок щодо 

бережливого ставлення до природи та сприяє екологічному вихованню 

майбутніх педагогів. 

 

9. Методи контролю 

Поточний контроль знань є органічною частиною всього педагогічного 

процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) 

навчального матеріалу. Управління навчальним процесом можливе тільки на 

підставі даних поточного контролю. 

Модульний контроль знань є показником якості вивчення окремих 

розділів, тем і пов'язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних і 

організаційних якостей студентів. Його завдання - сигналізувати про стан 

процесу навчання студентів для вжиття педагогічних заходів щодо 

оптимального його регулювання. 

Підсумковий контроль являє собою залік студентів з метою оцінки їх 

знань і навичок у відповідності до моделі молодшого спеціаліста. Основними 

формами контролю знань студентів є контроль на лекції, на семінарських і 

практичних заняттях, у позааудиторний час, на консультаціях, заліках і 

іспитах. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Е

к
за

м
ен

 

С
у
м

а 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4  

Змістовий 

модуль 5 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9  

30 

 

100 5 10 5 10 5 5 10 10 10 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
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82-89 В 
добре  

 

зараховано 74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Критерії оцінювання курсової роботи відповідно до вимог кредитно-

модульної системи 

Тема роботи: «ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ГАУСА ПРИ РОЗРАХУНКУ 

РОЗСІЮВАННЯ ДОМІШОК В АТМОСФЕРІ» 

Критерій, за яким оцінюється робота 
Рейтинговий 

бал 

1. Перевірка курсової роботи: 70 

 Відповідність змісту курсової роботи (проекту) 

завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій 

щодо її виконання 

45 

 Самостійність вирішення поставленої задачі, 

проектного рішення, виконання розрахунків, креслень, 

графіків та таблиць 

10 

 Наявність елементів науково-дослідного характеру 5 

 Використання комп’ютерних технологій 5 

 Відповідність стандартам оформлення 5 

2. Захист курсової роботи (проекту), в тому числі: 30 

 Доповідь 10 

 Правильність відповідей на поставлені запитання 20 

Всього  100 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій по темах змістових модулів. 

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ» для 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія». 

 

11. Рекомендована література 
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Базова 
1. Алексеев В.В. Физическое и математическое моделирование 

экосистем./ Алексеев В.В., Крышев И.И., Сазыкина Т.Т. Санкт-Петербург: 

Гидрометеоиздат, 1992. – 332 с. 

2. Принципи моделювання та прогнозування в екології: Підручник / 

[Богобоящий В.В., Курбанов К.Р., Палій П.Б., Шмандій В.М.]. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. – 216 с. 

3. Диханов С.М.,   Моделювання і прогнозування стану довкілля. 

Посібник та збірник завдань до самостійної та індивідуальної роботи / 

Диханов С.М.  - Одеська державна академія холоду, 2010. – 39 с. 

4. Ковальчук П.І. Моделювання і прогнозування стану 

навколишнього середовища. Ковальчук П.І. -  Навч. Посібник. – К.: Либідь, 

2003. – 208 с. 

5. Роговая О.Г. Экологическое моделирование: практика: Учебно-

методическое пособие / Роговая О.Г. – Спб.: ООО «Книжный дом», 2007. – 

104 с. 

Допоміжна 
1. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології / 

Лаврик В.І. – Київ: Фітосоціоцентр, 1998. – 132 с. 

2. Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических 

формул / Львовский Е.Н. – М.: Высш. школа, 1982. – 224с. 

3. Прохоров В.М. Миграция радиоактивных загрязнений в почвах. 

Физико-химические механизмы и моделирование. Прохоров В.М. / Под ред. – 

М.: Энергоиздат, 1981. – 98 с. 

4. Берлянда М.Е. Методические указания по прогнозированию 

загрязнения воздуха в городах / Берлянда М.Е. – Л.: Гидрометеоиздат, 1979 – 

38с. 

5. Прохоров В. М. Математическая модель поглощения элементов 

растениями из почвы. / Прохоров В. М. Агрохимия. – 1970, № 7. С. 126–135.  

6. Смит Дж.М. Модели в экологии. / Смит Дж.М. – М.: Мир, 1976. 

7. Форрестер Дж. Мировая динамика. / Форрестер Дж. – М.: Наука, 

1978. –167с. 

8. Крапивин В.Ф. Математическое моделирование глобальных 

биосферных процессов. / Крапивин В.Ф., Свирежев Ю.М., Тарко А.М. – М.: 

Наука, 1982. – 272с. 

9. Вавилов А.М. Экологические последствия гонки вооружений. / 

Вавилов А.М. -  М.:Международные отношения. – 1984. – 176с. 

10. Караушева А.В. Методические основы оценки и 

регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод. / 

Караушева А.В.- Л.: Гидрометеоиздат, 1987.- 285 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 
1. http://www.ecoline.ru/books/ed catalog 

2. http://www.aseko.org 
3. http://sun.tsu.ru/mminfo/0045-89760/test.htm 

4. http://spb.org.ru/fee 

5. http://www.darwin.museum.ru 

http://www.ecoline.ru/books/ed
http://www.aseko.org/
http://sun.tsu.ru/mminfo/0045-89760/test.htm
http://spb.org.ru/fee
http://www.darwin.museum.ru/
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6. http://www.ecocenter.msu.ru 

http://www.ecocenter.msu.ru/
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