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«Водно-болотні угіддя Сумської області»

Надмірне зволоження, а також інші природні умови створили в межах 
Сумської області території, що мають високі показники заболоченості. Наразі 
вони мають важливе значення, як резервуари прісної води, а також як 
середовище існування рідкісних видів рослин та тварин. Обрана студенткою 
тема дослідження є безперечно актуальною, адже протягом минулого століття 
активно проводилися роботи з осушення заболочених ділянок, з метою 
введення їх у сільськогосподарське використання, а наразі гостро стоять 
проблеми збереження водно-болотних угідь.

Структура проведеного дослідження відповідає поставленій меті і 
завданням. Дипломна робота складається із вступу, 4-х розділів, висновків, 
списку використаних джерел та додатків. Перший розділ має теоретико- 
методичний характер. Другий розділ присвячений детальному опису водно- 
болотних угідь в Україні та Сумській області. У третьому розділі 
представлений детальний опис ВБУ Сеймське, як перспективного, що у 
подальшому може стати міжнародним. До четвертого розділу увійшли 
матеріали дослідження, які можуть бути використані в шкільному курсі 
географії. Кваліфікаційна робота виконана в науковому стилі з дотриманою 
грамотністю мови та логічним викладом матеріалу.

До авторських досягнень слід віднести запропонування ВБУ Сеймське, як 
перспективне угіддя міжнародного значення, складання детального опису 
відповідно методичних рекомендацій, обґрунтування рамсарських критеріїв та 
встановлення типу ВБУ, а також розробку уроку та позакласного заходу на 
основі краєзнавчого матеріалу. Дані досягнення можуть практично 
реалізуватися у шкільній програмі з географії та при складанні опису 
перспективного ВБУ.

У якості зауважень слід відзначити, що автору рецензованої роботи варто 
було б приділити більше уваги польовим дослідженням.

У цілому, кваліфікаційна робота Герасименко М.М. виконана на 
належному рівні, відповідає основним вимогам щодо робіт такого типу, може 
бути рекомендована до захисту перед ЕК та за умови відповідного захисту 
заслуговує на високу оцінку, а її автор -  на присвоєння освітнього ступеня 
магістра за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія).
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