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НАТУРАЛЬНІ РЕКРЕАЦІЙНІ ЛАНДШАФТИ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Рекреаційний ландшафт – підтип географічних систем, що беруть 

участь у відтворенні ресурсів та умов природного середовища, 
психофізичної енергії населення та виступають як об’єкт охорони 
середовища, що оточує людину, і раціонального використання природних 
ресурсів [4].  

За визначенням Ф. М. Мількова, рекреаційними ландшафтами 
називають такі антропогенні ландшафти, що утворюються в зонах 
відпочинку населення і активного туризму [3]. 

Івано-Франківська область розміщена в географічному центрі 
Європи, на південному заході України, на стику двох великих природно-
географічних підрозділів – Східноєвропейської рівнини та Східних Карпат. 

Гірські ландшафти в Івано-Франківській області представлені такими 
типами натуральних ландшафтів: – передгірні акумулятивно-денудаційні 
височини з антропогеновим покривом на неогенових відкладах (глибоко 
розчленовані височини з дерновими-середньопідзолистими поверхнево 
оглеєними ґрунтами в поєднанні з буроземно-підзолистими, з грабово-
буковими дібровами; денудаційні увалисто-пасмові височини з сірими 
опідзоленими ґрунтами, розорані з дубово-грабовими бучинами; піщано-
глинисті і лесові рівнини з дерново-середньопідзолистими опідзоленими 
ґрунтами, розорані, з грабовими бучинами; розчленовані високотерасові 
рівнини з дерновими опідзоленими ґрунтами, з грабовими дібровами; 
низькотерасові слабкодреновані рівнини з глейовими дерновими і дерново-
підзолистими ґрунтами, з вологими грабовими дібровами і судібровами); - 
міжгірські акумулятивні низовини з антропогеновим покривом на 
моласових відкладах (терасові плоскі суглинисті піщано-галечникові 
рівнини з дерновими опідзоленими ґрунтами, переважно розорані, з 
грабовими дібровами); – низькогір’я з елювіально-делювіальними 
відкладами на палеогеновому-крейдовому фліші (крутосхилове низькогір’я 
з бурими лісовими щебнюватими ґрунтами, з грабово-смерековими 
дібровами; круте пологосхилове низькогір’я з бурими лісовими 
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щебнюватими ґрунтами, з грабовими бучинами і вторинними луками; 
круте пологосхилове низькогір’я з бурими лісовими щебнюватими 
ґрунтами, з ялицево-буковими яличинами; пологосхилове низькогір’я з 
бурими і буроземно-підзолистими щебенюватими ґрунтами, з буковими 
яличинами і ялиновими бучинами; улоговинне пологосхилове низькогір’я 
з бурими і дерново-буроземними ґрунтами, частково розорані, з 
вторинними луками; крутосхилові низькогір’я (стрімчаки екзотичних 
юрських вапняків) з бурими лісовими ґрунтами, буковими дібровами); - 
низькогір’я з елювію на неогенових вулканічних породах ( острівне 
горбоогір’я з бурими щебенюватими грунтами, з дубово-буковими лісами, 
виноградниками, садами; виположені розчленовані передгір’я з буроземно-
підзолистими ґрунтами, з виноградниками і садами; крутосхилове 
низькогір’я з бурими лісовими щебенюватими ґрунтами, з грабовими 
бучинами); – середньогір’я з елювії на палеогеново-крейдовому фліші 
(крутосхилове середньогір’я з бурими лісовими щебнюватими ґрунтами, з 
бучинами і субучинами; крутосхилове середньогір’я з бурими і буроземно-
підзолистими щебнюватими ґрунтами, смерековими раменами і ялицево-
буковими яличинами); – середньогір’я з елювії на палеозойських породах 
(різко розчленоване середньогір’я з бурими і дерново-буроземними 
щебнюватими ґрунтами, з ялиновими су-раменами); – середньогір’я з 
елювіальними і давньольодовиковими відкладами на палеогеновому фліші 
(карпатське високогір’я) (субальпійське плосковершинне середньогір’я з 
дерново-буроземними і торф’яно-лучними щебнюватими ґрунтами, з 
криволіссям і гірськими луками (полонинами); субальпійське 
різкорозчленоване середньогір’я з дерново-буроземними і лучними 
щебнюватими ґрунтами, з криволіссям і гірськими луками). 

Лісостепові ландшафти в області представлені пагорбами з 
антропогеновим покривом на крейдових і неогенових карбонатних і 
піщано-глинистих породах (ерозійно-денудаційні лесові височини з сірими 
і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, з грабовими і буковими дібровами; 
закарстовані рівнини з сірими, темно-сірими опідзоленими і чорноземними 
ґрунтами; терасові лесові розчленовані рівнини з сірими і темно-сірими 
опідзоленими ґрунтами, з грабовими дібровами, з виходами палеозойських 
порід). 

Заплавні ландшафти рівнин представлені лісовими, лучними 
остепненими і солонцюватими ґрунтами. Заплавні ландшафти гір 
представлені гірськими галечниковими, передгірними піщано-
галечниковими суглинисто-галечниковими міжгірськими улоговинами[5]. 

В межах Івано-Франківської області внаслідок оригінального 
поєднання мікроклімату та своєрідних мальовничих ландшафтів 
розмістилися численні пам’ятками природи. В Галицькому районі 
знаходиться Галицький національний природний парк та пам’ятка природи 
Касова гора. На території Рогатинського району розміщена ботанічна 
пам’ятка природи Чортова гора. В Тисменицькому районі є ландшафтний 
заказник – «Урочище Козакова долина». На території Городенківського 
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району знаходиться ботанічна пам’ятка природи «Урочище Масьок» та 
регіональний ландшафтний парк «Дністровський», який також 
простягається Тлумацьким районом. Всю територію Косівського району 
займає національний природний парк «Гуцульщина». Княждвірський 
ландшафтний заказник та парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва 
знаходяться на території Коломийського району. В Надвірнянському 
районі знаходиться природний заповідник «Горгани», Яблуницький 
перевал, а також Карпатський національний природний парк, який 
простягається ще й на території Верховинського району. У 
Рожнятівському районі розміщений ботанічний заказник Яйківський, 
гідрологічний – Турова Дача та гідрологічна пам’ятка природи – Болото 
Мшана. В межах Долинського району виділяють кілька пам’яток природи 
– комплексної Скелі Довбуша, гідрологічної – Болото Ширковець, Болото 
Лисок, ботанічної – Урочище Осій та ландшафтно-естетична траса 
Торуньський перевал. У Богородчанському районі знаходиться урочище 
Скит-Манявський. На території Калушського і Снятинського районів 
немає природних пам’яток. 

Карпатський національний природний парк є першим і одним з 
найбільших в Україні національних природних парків. У 1921 році у 
межах його нинішньої території на площі 447 га було створено резерват 
для охорони Чорногірських пралісів. Зараз площа парку становить 50495 
га, з них у постійному користуванні парку знаходиться 38322 га. Територія 
парку простягається на 55 км з півночі на південь і на 20 км із заходу на 
схід. Найвища точка України знаходиться в межах парку. До заповідної 
зони входять найцінніші пралісові, субальпійські та альпійські ділянки, на 
яких ростуть ендемічні та реліктові види рослин, знаходяться верхів’я 
витоків приток Прута і Чорного Черемоша, також інші унікальні ділянки, 
які відіграють вирішальну роль у стабілізації гідрологічної обстановки 
регіону. 

Печерний комплекс «Скелі Довбуша» розміщений в Горганах 
недалеко від села Бубнище в Долинському районі. Скелі рідкісні для 
Карпат за геологічною будовою, розташовані на фоні надзвичайно 
мальовничого пейзажу, серед букових змішаних лісів. Цю територію в 
народі пов’язують з легендарним іменем Олекси Довбуша. Біля скель 
знаходиться рівна площадка, обмежена штучним ровом. У скелях 
видовбані печери, добре відшліфовані, різноманітні за формою і розміром. 
Вчені припускають, що печери в скелях використовувались людьми для 
захисту місцевого населення від набігів татар, були місцем для відправи 
язичних обрядів, служили пристанищем для опришків.  
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ЕВОЛЮЦІЯ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ У РОМАНІ 
ЧАРЛЬЗА ДІККЕНСА «ДОМБІ І СИН» 

 
Визначну роль у становленні та розвитку англійської і світової прози 

ХІХ століття відіграла творчість Чарльза Діккенса, у якій майстерно 
переплелися романтичні та реалістичні тенденції. 

Літературна спадщина Ч. Діккенса завжди була і залишається 
об’єктом наукових розвідок зарубіжних дослідників: Адріана А., Девіса П., 
Колінза Ф., Маннінга С., Михальської М., Нерсесової М., Слатера М., 
Сільмана Т., Урнова Д., Фрідлендера Ю., Харді Б., Честертона Дж. [4, с. 1] та ін. 

Україномовна діккенсіана представлена працями Гречанюк С.  
[4, с. 1], Давиденко Г. [1, с. 148–157], Матвеєвої І. [4, с. 1], Мацапури В. [4, 
с. 1], Лібмана З. [4, с. 1], Скуратівської Л. [4, с. 1], Стріхи М. [4, с. 1], 
Чайки О. [1, с. 148–157], Шахової К. [4, с. 1] та ін. 

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень творчості 
Ч. Діккенса, актуальність теми зумовлена відсутністю аналізу саме 
зображення еволюційного процесу жіночого образу в реалістичній 
художній літературі ХІХ століття. 

Мета дослідження – проаналізувати змальований у прозі 
письменника процес змін у жіночому образі. Досягнення поставленої мети 
передбачає вирішення таких завдань: дослідити роль жінки у суспільстві 
ХІХ століття; проаналізувати поведінку героїнь у певних обставинах; 
охарактеризувати жіночі образи в романі.  

Об’єкт дослідження – роман «Домбі і син». Предмет дослідження – 
жіночі художні образи: Фанні, Едіт та Флоренс. 

Жінка – це насамперед індивідуальна особистість, людина, яка 
є невід’ємною складовою суспільства і виконує в ньому важливу 
і безпосередньо потрібну ту чи іншу роль, сконструйовану соціумом 
у відповідному проміжку часу. Роль, яка через виховання, забобони, 
закони, думку оточуючих та інші важелі впливу стає неусвідомлюваною. 

Художня література є відображенням того, що відбувається у 
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