Значне місце в загальній системі розписів належить орнаментам, які
репрезентовані зовсім не візантійським характером. Велика кількість
орнаментів як в інтер’єрі, так і в екстер’єрі, надала Софії власне київського
колориту, стала специфічною національною рисою. Інтер’єр Софії Київської
має цілий ряд особливостей. Головна його прикмета — складність розв’язання
простору і нерівномірність освітлення.
У Софії Київській монументальний живопис нерозривно пов’язаний з
архітектурою інтер’єру і його цільовим призначенням. Мозаїки виділяють
головні частини храму, а фресці відводиться другорядне місце. У куполі
найпомітніше місце посідає велична постать Марії-Оранти. На Русі МаріюОранту вважали за покровительку Києва і всіх його жителів. Спостерігається
спорідненість типу Оранти язичницьким образом «великої богині», яку
зображали прямовисно стоячою з піднятими руками. Так ранній слов’янський
культ підготував основу для сприйняття християнського образу Марії-Оранти.
Отже, мозаїкам і фрескам Софії притаманні свіжість та безпосередність.
Розписи Софії Київської, зберігаючи всю мальовничість і лінійну вишуканість
зрілого
візантійського
стилю,
несуть
відбиток
демократичності,
простонародності давньоруського мистецтва. Подальша розробка окресленої
проблематики полягає у розкритті особливостей самобутності архітектурного
стилю храму Святої Софії Київської через призму мистецтвознавчого аналізу
археологічних знахідок.
Маслюк К. Ю.
ХНУРЕ
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
Історично склалося так, що долі українського і польського народів тісно
переплелися. З появою на геополітичному просторі нової Європи незалежної
України традиційні взаємини між Україною і Польщею набули якісно нового
виміру. На сьогодні для України не втрачає актуальності використання досвіду
інтеграційного просування Польщі до європейської спільноти. Польські
керівники не раз підкреслювали у своїх заявах, що готові підтримати Україну і
довели це на практиці.
Об'єктивні данні підтверджують високий рівень торгово-економічного
партнерства між Україною і Польщею. Польська Республіка є одним з головних
торгових партнерів нашої держави. Можливості для зростання товарообігу
криються у збільшенні поставок з України залізної та марганцевої руд, хімічної
продукції. Розширення кооперації виробництва в галузі машинобудування,
збільшення поставок продукції сільського господарства дасть можливість
створити позитивний зовнішньоторговий баланс з Польщею. Широкі
можливості співпраці відкриваються у розвитку транскордонних зв'язків, які
знаходять своє втілення у створенні міжнародної асоціації «Карпатський
єврорегіон», до якого ввійшли відповідні регіони Польщі, Угорщини,
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Словаччини та чотири області України. Польща і Україна безпосередньо
зіткнулися з проблемою забезпечення власної безпеки, яку раніше в такому
вигляді не розв'язували. Прикладами співпраці у цій сфері можуть бути
Вишеградська ініціатива та Центральноєвропейська зона стабільності і безпеки.
Зі здобуттям незалежності Україна намагається підтримувати якнайтісніші
контакти з Польщею на основі норм міжнародного права. Своєю чергою
Польща також усвідомлює стратегічне значення України для своєї національної
безпеки і висуває зустрічні ініціативи для зміцнення цих двосторонніх відносин
на щонайвищому рівні.
Після вступу Польщі до Європейського союзу товарообіг між нашими
країнами зріс майже в 10 разів в порівнянні з попередніми роками. Це зв'язано,
насамперед, з тим, що Польща стала основною транзитною країною між ЄС та
Україною. Поступово європейські концерни почали розміщувати на нашій
території свої виробничі потужності.
Отже, на сьогоднішній день розвиток українсько-польських відносин є
одним із пріоритетних напрямків зовнішньої політики України. Активна
співпраця, майбутні угоди у політичній, військовій та економічній сферах
мають непересічне значення для стратегії розвитку співробітництва та
забезпечення національної безпеки обох держав.
Махонін В.В.
НТУ «ХПИ»
ПОДІЇ 30-40 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ В ДОЛІ СЕЛА ТЕРНОВА
На сучасному етапі духовного відродження України невід’ємною
складовою є історичне краєзнавство – важливий напрямок сучасної науки.
Обумовлено це тим, що ніколи не вичерпається допитливість людини, яка
прагне дізнатися, що відбувалося на землі, де вона народилася і живе.
Актуальність теми визначається тим, що кожна людина повинна знати своє
минуле, історію своєї держави і малої батьківщини, де народилась і виросла,
щоб знайти вірний шлях у майбутнє. Бувають події, які з часом стираються із
народної пам’яті. Та є події, які стають незабутніми, значення яких з кожним
новим десятиріччям набуває особливої ваги. До таких подій належать
голодомор 1932–1933 років, та славетна перемога нашого народу у Великій
Вітчизняній війні.
Новизна дослідження полягає в залученні малодоступного читачеві
матеріалу. На основі знайдених історичних відомостей, свідчень очевидців
систематизовано та проаналізовано події саме в селі Тернова. Предметом
дослідження є трагічні та славні сторінки історії Тернової: 30-40 роки ХХ
століття. Сьогодні треба говорити про минуле задля майбутнього, адже
безпам’ятність породжує бездуховність, котра, наче ракова пухлина, роз’їдає
тіло й душу нації – перекреслює її історію, паплюжить традиції.
Під час голодомору багато людей їли траву, збирали на городах мерзлу
картоплю. Люди по селу ходили і просто кричали, що хочуть їсти. Пухли від
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