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Посібник є складовою навчально-методичного комплексу з екології.
У посібнику містяться тести, завдання, теми рефератів, повідомлень, 

дискусій, які стануть у нагоді під час здійснення поточного та підсумкового 
контролю знань, умінь учнів і студентів, допоможуть в організації самостійно- 
пізнавальної екологічної діяльності.

Матеріали посібника можуть бути використані у процесі викладання 
екології, біології, валеології, географії, краєзнавства, фахових дисциплін, а 
також організації і проведенні виховних заходів.
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загальноосвітніх навчальних закладів, а також слухачів установ післядипломної 
педагогічної освіти.
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