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Війна на сході України або Війна на Донбасі — військовий конфлікт, 

розпочатий російськими загонами, які вторглися у квітні 2014 року на 

територію українського Донбасу після захоплення Росією Криму, серії 

проросійських виступів в Україні і проголошення «державних 

суверенітетів» ДНР та ЛНР. Конфлікт має характер міжнародного і 

став продовженням російської збройної агресії проти України. За 

географічним масштабом є локальним і охоплює частини Донецької і 

Луганської областей України.  

Попри численні факти участі Збройних сил РФ та докази 

причетності Росії до війни, офіційно Росія не визнає факту свого 

вторгнення в Україну, тому з українського боку війна розглядається як 

неоголошена. Ряд українських політиків називає війну на сході України 

«гібридною війною» Росії проти України Юридично на сході України 

триває Антитерористична операція, яка з 2018 року має назву Операція 

Об'єднаних Сил. Російська влада неодноразово заявляла про своє 

несприйняття Антитерористичної операції й вимагала її припинення та 

початку переговорів з бойовиками.  
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Невже народ мій – новороси, 

Моя земля – не Україна? 

Що може бути більш болючим, 

Щоб нас поставить на коліна? 

  

Степи широкі й полонини, 

Глибокі шахти на Донбасі, 

І Чорне море, й гори Криму – 

Усе держава славна наша! 

  

І споконвіку тут існує 

Народ, що за свободу б’ється 

І не вмирає під шаблями, 

А трудиться, росте, сміється, 

  

Його бажанню краще жити 

Позаздрить будь-яка країна. 

І навіть та, що нас сьогодні 

Уперто ставить на коліна. 

  

Ніхто вже сумніву не має: 

Ми – українці, вільні люди! 

І з нами наша правда й сила! 

Й допоки світ стоїть, так буде! 
 

 

Адамович Анастасія 

(м. Пологи) 
 



 

Положій Є. Іловайськ: розповіді про справжніх людей 

/ Є. Положій. – Харків : Фоліо, 2015. – 384 с.  

«Іловайськ» не є документальною книгою, це художній 

роман, що ґрунтується на реальних фактах. У ньому органічно 

співіснують як справжні, так і вигадані персонажі, які мають 

реальних прототипів. Текст є спробою реалістично та без 

прикрас описати події, що відбулися в Іловайську в серпні-

вересні 2014. 

 

Лойко С. Аеропорт: головна книга про війну, якої не 

повинно було бути, і про героїв, які хотіли жити, але 

вмирали : роман / С. Лойко. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 

2015. – 344 с. 

«Аеропорт»  - роман американського військового 

кореспондента Сергія Лойка. В основу книги покладено 

героїчні події оборони Донецького аеропорту військовослужбовцями ЗС 

України та добровольцями у вересні 2014 - лютому 2015. Окрема глава 

роману присвячена анексії Криму Росією у березні 2014 року. Гасло книги 

«Головна книга про війну, якої не мало бути. Та про героїв, які хотіли жити, 

але помирали». 

 

Мамалуй О. О. Воєнний щоденник (2014-2015). – 

Харків : Фоліо, 2018. – 258 с.: фото. 

Перед вами - записки про війну, в якій довелося 

битися автору і його товаришам. Їх писав піхотний 

снайпер. Писав на айфоні в наметах і будиночках базових 

таборів, в короткострокових відпустках і навіть у 

напівзруйнованій будівлі метеостанції Донецького 

аеропорту. А зводив їх потім у книгу. 

 

У вогняному кільці. Оборона луганського аеропорту / 

С. Глотов та ін. – Харків : Фоліо, 2018. – 540 с.: іл. – (Хроніка). 

Ця книга — результат першої в Україні спроби зібрати 

та проаналізувати свідчення безпосередніх учасників однієї з 

найгероїчніших і найтрагічніших операцій початку російсько-
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української війни, що досі лишається маловідомою для більшості українців.У 

документальній хроніці описуються події, пов’язані з обороною 

міжнародного аеропорту «Луганськ» та прилеглих населених пунктів 

(квітень — початок вересня 2014 року), а також події, що передували 

окупації Луганська (зима — весна 2013—2014 років). 

 

"Братня" навала. Війни Росії проти України XII-XXI 

ст. / за заг. ред. В.  Брехуненко [та ін.]. – Київ : ПП 

Брехуненко Наталія, 2016. – 248 с.  

 
У книзі в науково-популярному форматі розглядаються 

численні російсько-українські війни включно з Вітчизняною 

війною українців за незалежність, яка розпочалася зі 

вторгнення російських окупантів в Україну в лютому 2014 р. 

 

 

Вторгнення в Україну: хроніка російської агресії / Д. 

Тимчук [та ін.] ; Група "Інформаційний Спротив". – Київ : 

Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 240 с. : фото. 

 

Ця книга результат дворічної роботи волонтерської 

розвідувально-інформаційної групи «Інформаційний спротив», 

ініціативи української громадської організації «Центр 

військово-політичних досліджень», яка, зі свого боку, вивчала проблему 

воєнної загрози Росії проти України ще з 2008 року, відразу після війни РФ 

проти Грузії. 

 

 

Бондаревич-Черненко Л. Прощена неділя : 

художньо-документальна проза : повість у монологах / Л. 

Бондаревич-Черненко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 

224 с. : іл. 

 

Ця книга про війну на Донбасі.  Про час, зневіру, 

сподівання.  Про героїзм та любов до Батьківщини. Про 

смерть і кохання. Про віру в майбутнє України. В українській 

літературі вже є «Аеропорт» Сергія Лойка, «Іловайськ» Євгена Положія… І 

ось тепер маєм  жіночий, інший погляд на війну. 

 

 

 

 



Криштопа О. Про мертвих, живих і ненароджених. 

Герої (не) війни / О.  Криштопа, О. Каліновська . – Харків : 

Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2016. – 303 с. 

 

Це спроба розповісти про те, що зазвичай залишається 

за кадром телевізійних репортажів, нагадати не про тих, чиї 

імена ніколи не прозвучать в ефірі – живих і загиблих воїнів 

неоголошеної війни, що не народилися героями, але стали ними. 

 

 

  Неоголошена війна: невідомі факти і хроніки АТО / О. 

Каліновська  [и др.]. – Харків : Книжковий клуб "Клуб 

сімейного дозвілля", 2015. – 512 с. 
  

Згадати все. День за днем. Уже більш як п'ять сотень 

діб. Крім власне хронології бойових дій, ви зможете 

прочитати аналітику, яка допоможе отримати розуміння і 

хоч трохи позбутися страху. І репортажі тих журналістів, 

які на власні очі бачили кров і сльози. 

На момент написання цього тексту неоголошена війна триває.  

 

Терянік Г. Життя на нулі : [твори, народжені війною] / Г. Терянік, Ю. 

Величко. – Ічня : Формат, 2018. – 306 с. : фот. кол. 

 

Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації. Ч. 1 (181) / 

гол.ред.: Ю. Леськів ; співред.: Л. Онишкевич, Л. Онишкевич. – Львів, 2015. – 

62 с. : кол. іл.  

 

Ічнянці в АТО ("Сто бійців") / авт.-уклад. О. Г. Реута. – Ніжин : ПП 

Лисенко М. М., 2015. – 232 с. : іл., фот. кол. 

 

Атаманюк Ю. Гарнізонний храм / Ю. Атаманюк // Пам'ятки України 

: Історія та культура. Науковий часопис. – 2017. – N 6. – С. 22–27. 

 

Пляс А. Історія війни, що пишеться сьогодні / А. Пляс // Пам'ятки 

України : Історія та культура. – 2017. – N 6. – С. 16–20.  

 

Мотичак М. І. Російсько-українська війна в XXI ст. : історія 

України. 11 клас / М. І. Мотичак // Історія та правознавство : науково-

методичний журнал. – 2017. – N 22/23. – С. 47–53. 



Герасименко Н.  Військові хроніки: дума про хоробрі серця / Н. 
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