
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва 

Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ЦІЙ ЗЕМЛІ НАС НЕ ЗДОЛАТИ 

 
Бібліографічний список документально-публіцистичних матеріалів,  

художніх та поетичних  творів, що висвітлюють 

 антитерористичну операцію на Сході України 

 

 

 

 

 

 
Київ, 2016 

 
 



2 

 

 

Бібліографічний список літератури «На цій землі нас не здолати» містить 

інформацію про документально-публіцистичні матеріали, художні та поетичні 

твори, що висвітлюють антитерористичну операцію на Сході України. 
 

Список сформовано на основі даних електронних каталогів Національної  

бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Наукової бібліотеки імені 

М. Максимовича та Публічної бібліотеки імені Лесі Українки. 

 

Записи документів розташовано за розділами, в межах розділів - в алфавітному 

порядку. 

 

Маємо надію, що даний список стане у нагоді всім, хто слідкує за подіями на 

Сході країни, вболіває за Україну, її сьогодення і майбутню долю, а також 

допоможе вчителям, вихователям та бібліотечним працівникам у роботі з 

патріотичного виховання молоді. 
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Документально-публіцистичні матеріали 
 

1. АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви / укл. Ірина Штогрін.– 

Вид.-во Клуб сімейного дозвілля. – 2015. – 352 с. 
    Книга про 242 дні боїв в аеропорту Донецька, або в АДу – як його назвали оборонці 

летовища — це майже шість десятків свідчень «кіборгів», коментарі військових експертів 

та військових аналітиків з України, Росії, США та Канади, представника Генерального 

штабу Збройних сил України та розповіді безпосередніх учасників оборони Донецького 

аеропорту. 

 

2. Артюх, А. Ситуація в зоні АТО у дзеркалі громадської думки: рецепції 

етнолога / А. Артюх // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник 

наукових праць. –  2015. – Вип. 14 (17). – С. 111-115.  

 

3. Асланов, С. Етнополітичний конфлікт (гібридна війна на Сході України) як 

наслідок регіональної етнонаціональної політики / С. Асланов // Віче : 

громадсько-політичний і теоретичний журнал. – 2015. – № 14. – С. 2-4.  

 

4. Брюховецька, Л. Відлуння війни на Донбасі / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. 

– 2016. - № 5. – С. 8-9 : іл. 
   Про художній фільм "Відлуння" - дипломну роботу випускника майстерні кінорежисури  

художніх фільмів Михайла Іллєнка Іституту екранних мистецтв КНУТКіТ ім. І. Карпенка-

Карого О. Шкрабака. 

 

5. Війна на три букви /  Сергацкова Є., Чапай А., Максаков В. – К. Фоліо. 2015.  –   

384 с. 
    Опубліковані репортажі та зібрані свідчення очевидців про те, що сталося в Україні в 

період з 22 лютого 2014  і до початку 2015-го ( анексія Криму,  антитерористична операції 

на Донбасі, трагедія в Одесі). 

 

6. Вклоняємось доземно українському солдату. - Київ : Народна армія, 2014. -  

192 с. 
     Книга про справжніх патріотів, українських солдатів Вітчизняної війни 2014 року. До 

видання увійшли замальовки та нариси військових журналістів про українського 

військовослужбовця, його важку солдатську роботу. Це розповіді про людей, для яких 

майбутнє України справді — понад усе. 

 

7. Гончарук, Т. Права людини в зоні АТО : хто відповість за помилки держави / 

Т. Гончарук // Юридична газета. –   2016. – 25 жовтня (№ 43). – С. 14. 

 

8. Горбулін, В. П. Стіл переговорів посеред поля бою / В. П. Горбулін, 

С. В. Кононенко // Стратегічна панорама. –  2016. – № 1. –  С. 5-18. 
   Особливості середовища, сценарії та  трансформації переговорного процесу щодо 

Донбасу й  Криму на сучасному етапі. 

 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1706143&title=%C0%D2%CE&div=0&source=1&yearFst=2016&yearLst=2016&prev=25&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1706143&title=%C0%D2%CE&div=0&source=1&yearFst=2016&yearLst=2016&prev=25&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
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9. Давиденко, В. Картини без війни / Валентина Давиденко // Київ. –  2015. –№ 5-6. –  

С. 190-192 : іл. 
    Стаття присвячена ефективному методу реабілітації – арт-терапії, що здатна 

провести комплексну оздоровчу програму для учасників АТО. 

 

10. Доля, І. М. Проблеми комунікації влади і населення в зоні АТО /  І. М. Доля //  

Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2016. – 

№ 1 . – C. 24-29.   

 

11. Дорохов, М. Про бойовий досвід в АТО / М. Дорохов // Київський університет. –  

2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4 : фото.  
    Про  зустріч з учасником АТО,  студентом-істориком Василем Ютовцем. 
 

12. Жолтікова, Г. Коли навчати - мистецтво, навчитися - обов'зок / Галина 

Жолтікова // Військо України: центральний друкований орган Міністерства 

оборони України. – 2016. – № 10. –  С. 36-42 : фото. 
    Розповідається про Національний  університет оборони України імені Івана 

Черняховського (навчання армійській справі та підготовка курсантів  до служби у зоні АТО). 

 

13. Зиненко, Р. А. Иловайский дневник / Роман Зиненко. – Харьков : Фолио, 2016. –  

285 с. : ил., портр.  
    Книга розповідає про маловідомі події в оточеному Іловайську та вихід бійців "кривавим 

коридором". 

 

14. Золотухина, И. В. Война с первых дней / Инна Золотухина ; [фотогр.  

А. Власовой, Е. Малолетки ; худож.- оформ. Л. П. Вировец]. – Харьков : Фолио, 

2015. –  224 с. : ил. 
     Репортажі з зони АТО. 

 

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

 Лисенко М. М., 2015. – 232 с. 
    Спогади учасників АТО, уродженців м. Ічні та Ічнянського району Чернігівської області про 

їхню участь у визвольній війні українського народу проти російських окупантів  

2014-2015 рр. 

 

16. Кабачок, О. Сила Нескорених : загальноміський захід під такою назвою відбувся 

напередодні Дня захисника України в Київському Палаці дітей та юнацтва / 

Олександра Кабачок, Тетяна Голубкова // Хрещатик. –  2016. – 18 жовт. 

(№ 111). –  С. 16 : фото. 
    Вшанування учасників  АТО. 

 

 

 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1686235&title=%C0%D2%CE&div=0&source=1&yearFst=2016&yearLst=2016&prev=25&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1686235&title=%C0%D2%CE&div=0&source=1&yearFst=2016&yearLst=2016&prev=25&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1686235&title=%C0%D2%CE&div=0&source=1&yearFst=2016&yearLst=2016&prev=25&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1623682&title=%C0%D2%CE&div=0&source=1&yearFst=2015&prev=75&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1623682&title=%C0%D2%CE&div=0&source=1&yearFst=2015&prev=75&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1623682&title=%C0%D2%CE&div=0&source=1&yearFst=2015&prev=75&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
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17. Камінський, М. Учасники АТО можуть бути надійним резервом для 

держслужби : нещодавно в Києві стартував цікавий проект, метою якого є 

залучення до роботи в органах виконавчої влади колишніх воїнів АТО. Як саме 

активні ветерани війни на Донбасі інтегруватимуться у владу? / Михайло 

Камінський // Вечірній Київ. – 2016. – 3 листоп. (№ 44). –  С. 18. 

 

18. Клименко, О. П. Фронтовий альбом = Frontline album : [фотоальбом] / Олександр 

Клименко. – Київ : АВІАЗ, 2016. – 252 с. 
    Книга-фотоальбом розповідає про війну, що вже третій рік точиться на Сході України.  

Це два з половиною роки зйомок, сотні тисяч фото, з яких великими зусиллями вибрано  

192 світлини. 
 

19. Козлов, Д. А. Герои современной Украины. Истории преодоления : социально-

патриотический проект ЦИАКР / Дмитрий Козлов. –  [Киев] : Лаборатория 

анализа личности : Центр исследований армии, конверсии и разоружения,  

2016. – 96 с. : ил., портр. 
    Розповіді про учасників АТО.   
 

20. Корнійчук, О. П. Комплексна оцінка збитків, заподіяних воєнними діями на 

Сході України / О. П. Корнійчук, Є. В. Хлобистов // Екологічний вісник. – 

 2015. – № 5. –  С. 4-5. 
 

21.  Лукасевич, А. І. Наш захисник. Ми хочемо жити в мирі [Текст] /  

А. І. Лукасевич. – К. : ПП «Агентство по розповсюдженню друку», 2015. –  

128 с.: іл. 
   Ілюстроване дитяче видання, присвячене захисникам української землі – активним 

учасникам АТО. 
 

22. Магда, Є. Гібридна війна : вижити і перемогти : публіцистика / Євген Магда. – 

Вид-во « Віват». –  2015. –  320 с. 
   Автор розповідає про історичний, енергетичний, інформаційно-психологічний аспекти 

гібридної війни, називає причини, через які Україна стала жертвою агресії з боку Росії, 

аналізує причини ослаблення України, зазначає головні прояви агресії і пропонує рецепт 

перемоги в протистоянні з найбільшою державою світу. 
 

23. Музи не мовчать : виставка творчості воїнів АТО // Образотворче мистецтво. – 

2016. –  № 1. –  С. 6 : іл. 
Про виставку творчості воїнів АТО та волонтерів "Ні, наші музи не мовчать!" у рамках 

благодійного проекту "На цій землі нас не здолать!" у Національному музеї літератури 

України. 

 

24. Неоголошена війна : невідомі факти і хроніки АТО / [О. Каліновська та ін.]. – 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. –  512 с. 
 

 

http://vsiknygy.com.ua/subheading/pyblicustuka/
http://vsiknygy.com.ua/publishing_house/vivat/
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25. Орел, І. Є. Хроніка одного батальйону / Ігор Орел. –  Харків : Права людини : 

Фоліо, 2016. – 181 с. : іл., портр. 
    Письменник відтворює події 2014 року, без емоцій та власних оцінок відображує 

хронологію становлення батальйону "Айдар" та усіх суміжних подій. 

 

26. Присяжний, О. "Кіборги" : рік по тому / Олександр Присяжний // Військо 

України : центральний друкований орган Міністерства оборони України. –   

2016. –  № 1. –  С. 6-11 : фото. 

Фотопроект волонтерської організації "Повернись живим", "Кіборги". Рік по тому" – 

про захисників Донецького аеропорту. 

 

27. Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді : постанова Верховної Ради України від 12.05.2015 р. 

№ 373-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів . – 

2015. – № 41. – С. 9-10. 

 

28. Романюк,  Я. М. Захист права власності в умовах окупації та проведення АТО : 

сучасні виклики для України  / Я. М. Романюк // Вісник Верховного Суду 

України : офіційне науково-практичне видання. – 2016. –  № 7  – С. 3-9 

 

29. Семенюк, О. Дорожні нотатки з війни на Донбасі   / Оксана Семенюк // Слово 

Просвіти. –  2015. –  № 2. – С. 10 

 

30. Смирнова,  І. Є. Мінські домовленості : шлях до врегулювання конфлікту на 

Сході або загроза національним інтересам України  / І. Є.  Смирнова  // Гілея : 

науковий вісник: збірник наукових праць.  –  2016. –  Вип. 106 (№ 3). – C. 348-353.  

 

31. Сценарії можливого розвитку регіональної воєнно-політичної обстановки у 

контексті конфлікту на сході України / С.В. Свєшніков, В.П. Бочарніков, 

В.І. Пеньковський, П.А. Ковальчук // Збірник наукових праць Центру воєнно-

стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. Івана 

Черняховського . – 2016. – № 1 (56). – С. 81-87.   

 

32. Толстов, С. Позиція США і ЄС щодо врегулювання конфлікту на Сході України / 

С. Толстов // Вісник Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка. –  2015. –  С. 18-23.  
У статті розглянуто позиції США і ЄС щодо врегулювання конфлікту на сході України 

та їх роль у різних переговорних форматах.  

 

33. Торба, В. "Російське питання" і війна на сході України / В. Торба, Г. Гопко, 

М. Беца // День : щоденна українська газета. –  2016. – 28 квітня (№ 76). – С. 4. 

 

 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1624564&title=%C0%D2%CE&div=0&source=1&yearFst=2015&prev=75&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1624564&title=%C0%D2%CE&div=0&source=1&yearFst=2015&prev=75&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1624564&title=%C0%D2%CE&div=0&source=1&yearFst=2015&prev=75&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1624564&title=%C0%D2%CE&div=0&source=1&yearFst=2015&prev=75&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1701131&title=%C0%D2%CE&div=0&source=1&yearFst=2016&yearLst=2016&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1701131&title=%C0%D2%CE&div=0&source=1&yearFst=2016&yearLst=2016&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1701131&title=%C0%D2%CE&div=0&source=1&yearFst=2016&yearLst=2016&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://77.121.160.12:8080/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=ODB&P21DBN=ODB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1690603&title=%F1%F5%EE%E4%B3+%F3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2016&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1690603&title=%F1%F5%EE%E4%B3+%F3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2016&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1690603&title=%F1%F5%EE%E4%B3+%F3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2016&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1708262&title=%F1%F5%EE%E4%B3+%F3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2016&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1708262&title=%F1%F5%EE%E4%B3+%F3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2016&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1708262&title=%F1%F5%EE%E4%B3+%F3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2016&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1708262&title=%F1%F5%EE%E4%B3+%F3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2016&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1708262&title=%F1%F5%EE%E4%B3+%F3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2016&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1705819&title=%EA%EE%ED%F4%EB%B3%EA%F2+%ED%E0+%F1%F5%EE%E4%B3&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1705819&title=%EA%EE%ED%F4%EB%B3%EA%F2+%ED%E0+%F1%F5%EE%E4%B3&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1705819&title=%EA%EE%ED%F4%EB%B3%EA%F2+%ED%E0+%F1%F5%EE%E4%B3&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1705819&title=%EA%EE%ED%F4%EB%B3%EA%F2+%ED%E0+%F1%F5%EE%E4%B3&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1705819&title=%EA%EE%ED%F4%EB%B3%EA%F2+%ED%E0+%F1%F5%EE%E4%B3&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1685354&title=%F1%F5%EE%E4%B3+%F3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2016&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1685354&title=%F1%F5%EE%E4%B3+%F3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2016&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
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34. Фросевич, Л. Добрий велет Святко : історія київського студента, який загинув у 

Донецькому аеропорту / Леонід Фросевич, Світлана Ковальова // Вечірній Київ. - 

2016. –  30 черв. (№ 26). – С. 18 : фото. 

Батьки Святослва Горбенка діляться спогадами про сина, який загинув в АТО. 

 

35. Фросевич, Л. Наш солдат Джейн : "що таке щастя? Це коли тобі тепло й бушлат  

за розміром", - виводить сьогодні свою формулу щастя киянка Ірина Базикіна, 

медсестра 10-ї гірсько-штурмової бригади / Леонід Фросевич // Вечірній Київ. – 

2016. –  3 берез. (№ 9). – С. 17 : фото. 
Жінки-медпрацівники – учасники АТО. 

 

 

Художні  твори 
 

36. Бутченко, М. А. Художник войны / Максим Бутченко. – Харьков : Фолио, 2015. –

187 с. 
 Дія роману починається в грудні 2013 року. У центрі твору − два брати з шахтарського 

містечка на Донбасі. Антон – художник-невдаха, який заробляє на життя в шахті, з 

початком війни вступає в «ополчение» Новоросії. Сергій − повна протилежність братові, 

живе за кордоном, матеріально забезпечений і підтримує Україну. 
 

37. Вдовиченко, Г. Маріупольський процес : роман / Галина Вдовиченко ; [передм. 

В. Лиса]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. –  283 с. 
Роман (Переможець «Коронації слова–2015» у номінації «Гранд-Романи»)  про людину, 

про її метання та пошуки, про Схід і Захід України на рівні «східняцьких» і «західницьких» 

душ і болю. Історія взаємин, пізнання, розчарувань і здобутків, що  зворушує, змушує 

переживати,  переосмислювати те, що ми знаємо про донецькі події, АТО, її учасників і 

сепаратистів. 
 

38. Гласенко, С. Дівчатам з АТО відмовляти не можна  : рефлексія / Симор 

Гласенко // Дніпро. –  2014. –  № 9-12. – С. 114-120. 
  

39. Жолдак, Б. О. УКРИ : бойова проза / Богдан Жолдак. –  Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-

МА-ГА, 2015. –  220 с. 
Кіноповість, або бойова проза, як її називає автор, розповідає про сучасну війну і 

сучасних героїв − учасників воєнних дій у АТО. 
 

40. Зелінський, А.  Соняхи. Духовність на час війни  / Андрій Зелінський. – 

Видавництво Старого Лева. – 128 с.  

    Книжка написана військовим капеланом, який постійно здійснює своє служіння в зоні АТО,  

стоїть пліч-о-пліч із тими, про кого пише, підтримує їх і проводжає в останню путь. Про 

духовний вимір людського досвіду війни та про справжню любов, здатну перемінити 

людину. 

  
 

http://77.121.160.12:8080/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=ODB&P21DBN=ODB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
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41. Клеменсен О. ЛІТО-АТО / Олаф Клеменсен. – Вид-во «Люта справа». – 2015. –  

320 с. 
Книга Олафа Клеменсена «Літо-АТО» — містично пережиті та поетично 

трансформовані у вигляді прозових мініатюр події, що  відбувались під час боротьби 

українців та всього, що їх оточує, за свободу на Майдані, в зоні АТО та в зовсім інші 

історичні періоди. 

 

42. Кович, Я. Донбаський щоденник  (з життя прифронтового міста Е.) /  Яна 

Кович. –  Лимбус Пресс. – 2015. –  223 с. 
Головне в щоденнику – це розмови, плітки, настрій, а також “33 ознаки того, що ви 

живете на Донбасі”, викладені з почуттям, толком і гумористичною розстановкою сил на 

“сепаратистській” карті буднів.  

 

43. Лойко, С. Аеропорт : головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які 

хотіли жити, але вмирали : роман / Сергій Лойко. –  Київ : Брайт Стар 

Паблішинг, 2016. – 344 с. : іл. 
    “Аеропорт” – один з перших художніх романів про конфлікт на сході країни, опублікований 

в Україні. Автор розповідає історію всієї української кризи, починаючи з революційних подій 

Євромайдану у листопаді 2013 і до легендарної оборони Донецького аеропорту очима 

головного героя твору – військового фотографа Олексія Молчанова. 
 

44. Макеєв, В. 100 днів полону, або Позивний "911" : [книга-сповідь волонтера] / 

Валерій Макеєв. – Черкаси : Видавець Олександр Третяков, 2015. –  127 с. : іл. 
    Спогади про перебування в полоні. В АТО він їхав з гуманітарною місією: привезти 

продукти українським військовим і забрати полонених, проте сам потрапив у полон. Більше 

трьох місяців він провів у неволі на території ЛНР, де не діють закони і правила, а все 

будується виключно на людських стосунках. Жорстоке поводження ополченців, психологічні 

допити, приниження, тортури − все це автор детально виклав у своїй сповіді. 
 

45. Положій, Є. В. Іловайськ : розповіді про справжніх людей / Євген Положій. – 

Харків : Фоліо, 2016. –  378 с. 
Твір написаний з реальних людей, хоча деякі імена були змінені або якісь події додані до 

їхніх життєвих історій (АТО). 
 

46. Собчук, Р. Життя, розчахнуте навпіл : воєнні історії : [проза] / Руслана Собчук // 

Дніпро. – 2016. –  № 3. –  С. 132-139. 
 

47. Сурженко, М. АТО. Історії зі Сходу на Захід / Маргарита Сурженко. – 

[Брустурів] : Дискурсус, [2014]. – 83 с.     Для когось АТО — просто три букви. Для 

когось — справжнє випробовування. Що зробили б ви, якби одного дня залишились без 

нічого? Чи змогли б знайти в собі сили боротися далі, бо рідне місто виштовхнуло вас зі 

своїх обіймів і змусило починати все заново?Герої цієї книги, молоді люди, залишили місто, 

яке було для них уособленням упевненості та стабільності. Попереду — невідомість і 

Україна, якої вони ніколи по-справжньому не знали. Із собою вдалося взяти небагато: свої 

мрії, страхи, стереотипи, комплекси, віру й надію. 
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48. Цаплієнко, А. Книга змін : історії з переднього краю / Андрій Цаплієнко ; [пер. з 

рос. Ж. Куяви ; іл. Л. Панасюка, О. Гаджій]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 

2016. –  254 с. : іл. 
Роман, що містить за визначенням самого автора “15 історій з переднього краю”, 

об’єднаних спільним заплутаним сюжетом. Автор книги, Андрій Цаплієнко – відомий 

український військовий кореспондент, який висвітлював різні збройні конфлікти по всьому 

світу. Його книга містить спогади дитинства, а також всю історію сучасного україно-

російського конфлікту, починаючи з Євромайдану і до окупації Криму та війни. 
 

49. Шкляр, В. Чорне Сонце : збірка / Василь Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2015. – 298 с. 
Через свідомість 28-річного солдата “Азову” Василь Шкляр розповідає про інших 

бійців, їхнє життя, побут та героїчні вчинки під час боїв. Автор детально характеризує 

кожного воїна, показуючи життєвий шлях людей, що погодилися добровільно піти на 

війну. Не обійшлося без інтриги: що станеться зі скіфською бабою, яка потрапила у зону 

бойових дій, читач дізнається лише у фіналі. 

 

50. Якорнов, Д. То АТО : дневник добровольца / Дмитрий Якорнов. –  Харьков : 

Виват, 2016. – 398 с. : ил. 
З гумором про війну. Тут життя у казармі показано,  як є – з кропіткою роботою, 

безглуздими завданнями, командирами напідпитку,  тренуваннями, нецензурними жартами, 

взаємною підтримкою та сподіваннями на краще. 

 

Поетичні твори 
 

51. Василашко, В. Не будіть вулкан! : [поезії] / Василь Василашко // Літературна 

Україна. – 2016. – 28 липня (№ 28). –  С. 12 : портр. 
   Поетична добірка про події в зоні АТО. 
 

52. Гаврилів, Т. Крокуси на засніжених схилах : [поезія] / Тимофій Гаврилів // 

Березіль. –  2016. –  № 7-9. – С. 90-93. 
    Висвітлено події  у зоні АТО. 

 

53. Гентош, І. Світло, повік не зникає : [поезія] / Іван Гентош // Дзвін. – 2016. – 

№ 2. – С. 93-102. 
   Поетичним словом автор розповідає про АТО та показує відданість наших воїнів  на Сході 

України. 
 

54. Гуменюк, Б. І. Блокпост : вірші, новели, публіцистика / Борис Гуменюк. – Київ : 

Академія, 2016. – 335 с. : портр. 
   Поезія та проза про події у зоні АТО. 
 

55. Гуменюк, Б.    Нові вірші з війни / Борис  Гуменюк // Літературна Україна. – 

2015. – 13 серпня. –  С. 8. 
   Висвітлено події  у зоні АТО. 

 

http://77.121.160.12:8080/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=ODB&P21DBN=ODB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
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56. Добко, Т. Захисникам Донецького аеропорту  : вірш / Т. Добко // Літературна 

Україна. –  2015. – 19 лютого. –  С. 9. 

        Про події у зоні АТО.   

 

57. Дружко, М. Героям АТО : [вірші] / Марія Дружко // Літературна Україна. – 

2015.–  30 липня (№ 28). –  С. 8. 
Про події у зоні АТО. 

 

58. Крищенко, В. Слово убитого солдата : [вірш] / Вадим Крищенко // Дзвіночок. –

2015.– № 3. – С. 2-3. 
     Вірші, присвячені воїнам АТО. 
 

59. Литвин, С. Донбас незборимий : поезія / Степан Литвин // Літературна Україна. – 

2016. – 9 черв. –  С. 15. 
Поезія  про події у зоні АТО. 

 

60. Лупій, О. Дебальцеве : вірш / Олесь Лупій // Літературна Україна. – 2015. – 

19 лютого. – С. 9. 
Висвітлено події  у зоні АТО. 

 

61. Марочкін, В. Стою вже віки, в серце вражений : [поезії] / Василь Марочкін // 

Літературна Україна. –  2016. – 17 березня (№ 10). –  С. 10 : іл., портр. 
    Поетичні твори про патріотизм, війну, батьківщину.  Публікується вірш «Повернення з  

АТО». 

 

62. Матвієнко, В. Слово й пісня на передовій [Текст] : [вірші] / Володимир 

Матвієнко // Літературна Україна. – 2016. – 14 квіт. – С. 10. 
 

63. Матвійчук, А.  Солдат [Текст] : [вірш] / А. Матвійчук // Дніпро. – 2014. – № 9-12.– 

С. 233. 
      Присвячено воїнам АТО. 

 

64. Невінчана, В. Трагедія під Іловайськом : вірш / В. Невінчана // Всесвітня 

література в cучасній школі. – 2015. – № 9. – С. 41. Патола, В. "Летимо туди, де 

сонце сходить, - На рубіж держави і війни..." : [поезія] / Володимир Патола ; 

вступ Осип Зінкевич // Літературна Україна. - 2014. – 4 грудня (№ 47). –  С. 8-9 : 

портр., фото. 
Відображено  події в зоні АТО. 

 

66. Романовський, В. Відстоїм рубежі, які руйнує тать... : [поезія]  / Вячеслав 

Романовський // Дзвін. – 2016. – № 8. –  С. 66-71. 

Присвячено воїнам АТО. 
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http://77.121.160.12:8080/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=ODB&P21DBN=ODB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


11 

 

67. Семенко, В.  Сини мої вмирають за Вкраїну.: [поезія] / В. Семенко // Слово 

Просвіти. – 2015. – № 44. –  С. 4. 
Присвячено воїнам АТО. 

 

68. Стусенко, О. Мобілізовані строфи : [поезія] / О. Стусенко // Літературна  

Україна. – 2015. – 5 листопада. – С. 10. 
    Присвячено воїнам АТО. 

 

69. Цвід, А. Коло спіралі : поезія  / А. Цвід // Літературна Україна. – 2015. – № 1-2. –  

С. 8. 

    Вірші, присвячені воїнам АТО, Небесній сотні. 

 

70. Яворська, О. Вбираю в душу непорочність тиші : [поезіі] / Ольга Яворська //  

Літературна Україна. – 2016. –  3 листопада (№ 42). –  С. 10 : портр. 
Присвячено воїнам АТО. 

 

 

Літературна критика 
 

71.  Голота, Любов.  Борис Гуменюк: "З цієї війни ми всі вийдемо інакшими" / 

Л. Голота // Слово Просвіти. –  2014. –  № 35. –  С. 1, 8-9.  
Поет і прозаїк Б. Гуменюк в АТО. 

 

72. Новиков, А.О. Образи й прообрази в романі Сергія Лойка "Аеропорт" / 

А. О. Новиков // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 31-32. – 

C. 67-71. 

 

73. Пастух, Б. Метафізика страждання у "Віршах з війни" Бориса Гуменюка / Богдан  

Пастух // Дивослово. –  2016. – № 9. –  С. 55-58. 

 

74. Шандро, В. Борис Гуменюк : Я все життя готувався до цієї війни  : [інтерв’ю] / 

Василь  Шандро // Україна молода. – 2014. – 12-13 вересня. –  С. 14. 
    Поет розповів про життя від бою до бою в зоні АТО і про  свою нову книжку  "Вірші з 

війни."   

 

75. Щириця,  П.  Поет без перерви на війну  : "Ярославів вал" видав "фронтову" 

збірку Бориса Гуменюка "Вірші з війни" / Павло Щириця // Літературна 

Україна. – 2015. – 26 лютого. – С. 5. 

    Про творчість поета  Бориса  Гуменюка, учасника АТО. 

 

 

http://77.121.160.12:8080/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=ODB&P21DBN=ODB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://77.121.160.12:8080/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=ODB&P21DBN=ODB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D0%B2%D1%96%D0%B4,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://77.121.160.12:8080/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=ODB&P21DBN=ODB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
http://77.121.160.12:8080/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=ODB&P21DBN=ODB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9E.
http://77.121.160.12:8080/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=ODB&P21DBN=ODB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%85,%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://77.121.160.12:8080/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=ODB&P21DBN=ODB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A9%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F,%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE


12 

 

 


