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Янович Л.М., Коршунова О.Д. Біогеографія. Словникдовідник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 2009. – 22 с.
Словник з курсу «Біогеографія» містить основні поняття цієї навчальної
дисципліни. Призначення словника-довідника – сприяння кращому вивченню
та систематизації знань у слухачів курсу.
Словник-довідник поліпшить засвоєння даної навчальної дисципліни
студентами, допоможе поглибити їхні знання.
Для студентів вищих навчальних закладів, коледжів природничого
спрямування, вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл.
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ПЕРЕДМОВА

Біогеографія – це наука про географічне поширення і розміщення
угрупувань організмів та їх компонентів, яка є однією з межових наук, що
розвивається на межі біології та географії. Біогеографія, з одного боку, є
часткою загальної фізичної географії, а з іншого боку разом з
систематикою, фізіологією, екологією та іншими науками входить до
складу біології. Саме тому знання цієї дисципліни є фундаментом для
подальшого узагальнення студентами багатьох предметів біологічного
циклу.
Даний словник-довідник містить 180 основних термінів і понять, без
знання яких опрацювання студентами курсу «Біогеографія» не можливе.
Даний

методичний

посібник

поліпшить

засвоєння

цієї

навчальної

дисципліни студентами, допоможе поглибити їхні знання з даного курсу,
узагальнити та систематизувати їх.
Цим словником-довідником можуть користуватися студенти не
лише
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спрямування, вчителі та учні загальноосвітніх шкіл.
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