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 У посібнику наводяться короткі відомості з особливостей зовнішньої та 

внутрішньої будови різних  класів тварин  типу Хордових, даються методичні 

вказівки до лабораторних занять по вивченню будови хребетних тварин. 

 Посібник розрахований на студентів природничих факультетів 

педагогічних вузів. 
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