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   Війна – слово не нове й, нібито, зрозуміле для кожної дорослої 

людини та й для школяра також. Зі сторінок підручників історії, літературних 

творів постають образи героїв, їхні подвиги, звитяга в ім’я захисту 

Батьківщини. Вони оспівані в піснях, їм зведені пам’ятники, зняті фільми, 

про них написані романи… Усе це поетично й патетично. Але, крім цього, є 

ще інший бік війни: смерть, руйнування, зрада, сирітство, каліцтво, 

економічний занепад, втрата довіри та зневіра. 

Ще кілька років тому ці проблеми не хвилювали молодь нашої країни. 

Старше покоління знало про війну зі спогадів своїх дідів та прадідів, 

особливо тих, кого не оминуло лихоліття Другої світової війни. А покоління 

2000-х років жило безтурботно, допоки війна не постукала в наші вікна та 

двері, поки вона не стала реальністю. Війна прийшла звідти, звідки її не 

чекали. 

Радянські лозунги про братерську єдність, дружбу та взаємодопомогу 

між російським та українським народами приспали пильність політиків, 

вселили в серця пересічних українських громадян впевненість у тому, що 

«Україна та Росія – нерозлучні дві сестри». Тепер щодня, коли ми чекаємо 

повідомлення зі Сходу, з лінії фронту, ми розуміємо, що сьогоднішні бойові 

дії – це лише частина війни, яку вела Росія проти України з часів 

проголошення її незалежності. Спекуляція газом, вивіз обладнання заводів і 

фабрик, провокації на кордоні, захоплення Криму, питання про дві державні 

мови, заборона торгівлі українськими товарами (цей перелік можна 

продовжувати) – це все прояви гібридної війни.   



Ціль роботи полягає в тому, щоб дослідити прояви гібридної війни 

проти України, систематизувати матеріали досліджень про економічні та 

людські жертви цієї війни; узагальнити максимальну кількість матеріалів про 

людські втрати учасників АТО, наших земляків – жителів міста Буча 

Київської області.  

Мета роботи полягає в дослідженні конфлікту на Сході України, втрат 

економічного та соціального характеру в ході гібридної війни. 

Актуальність роботи полягає в недостатній обізнаності сучасного 

покоління з поняттям «гібридна війна»; у неоднозначному ставленні до 

російсько-українського конфлікту різних поколінь суспільства; у 

маніпуляціях окремих проросійських політиків щодо масштабів війни; в 

інтересі молодого покоління до перспектив завершення конфлікту на Сході 

України; у сприянні формування патріотичних почуттів та інтересу до історії 

рідного краю. 

Завдання: 

 Дослідити витоки геополітичних планів Росії щодо України. 

 Проаналізувати масштаби економічних та людських втрат. 

 Дослідити долі учасників АТО та їх родин у місті Буча Київської 

області. 

На основі аналізу та систематизації наукових джерел,  інтернет-

ресурсів та матеріалів місцевої преси було досліджено особливості гібридної 

війни взагалі та зокрема на Сході України; прослідковано кількість 

матеріальних та людських втрат України в ході боротьби за національне 

самовизначення, свободу й незалежність.  

У ході дослідження було проведено соціальне експрес-опитування 

учнів 9-11-их класів шкіл м. Буча про їх ставлення до подій на Сході 

України, розуміння ними особливостей гібридної війни та ступінь 

обізнаності з масштабами людських втрат нашого міста в ході АТО.  

Станом на 31 жовтня 2019 року, Управління верховного комісара ООН 

з прав людини оцінило загальне число жертв, пов’язаних із конфліктом в 



Україні, у 41-44 тисячі чоловік, з яких загинуло 13000-13200 осіб. Втрати 

українських військових оцінювали приблизно 4100 загиблих та близько 9500 

-10500 осіб поранених. А серед загиблих - 14 бучанців. 

У ході дослідження були вивчені біографії кожного з них, зібрані 

спогади рідних і близьких. 

Отже, можна зробити висновок, що події на Сході України повністю 

відповідають ознакам гібридної війни. Російський уряд продовжує підрив 

економічного потенціалу, маніпулює жителями та проросійськи 

налаштованими  політиками щодо визнання двох державних мов в Україні, 

поширює неправдиву інформацію щодо ініціаторів війни та її перебігу. 

Агресія РФ проти України спричинила руйнівні наслідки не тільки для 

нашої держави, а й для європейської та глобальної безпеки. 

Проведені дослідження підтверджують думку про те, що жителі 

нашого міста не байдужі до подій, які відбуваються в даний час на Сході 

України, надають матеріальну та моральну підтримку захисникам, які 

відстоюють незалежність нашої країни. А долі загиблих підтверджують, що в 

житті завжди є місце для подвигу. 

У ході дослідження обраної теми опрацьовано ряд наукових праць, 

публіцистичних творів та інтернет-ресурсів з метою вивчення витоків 

геополітичних планів Росії щодо України. Нами вивчено теоретичні 

обґрунтування гібридної війни як феномену XX ст. Ми знайшли джерела, що 

дають можливість сказати, що перший прояв гібридної війни мав місце в Vст. 

до н.е. під час Пелопоннеської війни між Афінами і Спартою. Під час 

дослідження було проведено ряд опитувань серед учнівської молоді та 

пересічних громадян про їхнє розуміння гібридної війни та ставлення до 

подій на Сході України. На основі опитувань складені діаграми. 

У процесі дослідження ми проаналізували масштаби матеріальних та 

людських втрат у ході так званого АТО. Показали згубний вплив війни на всі 

сфери життя українського народу.    



Досліджуючи долі учасників АТО у м. Буча Київської області, ми 

провели зустрічі з членами родин загиблих героїв та записали короткі 

біографії загиблих, побували на місці їхніх поховань. 

Дуже хочеться, щоб усі вимірювали своє життя через призму життя 

наших захисників. Результати нашого дослідження можуть бути покладені в 

основу створення куточка пам’яті в школі чи в місті. Матеріали спогадів 

рідних можуть стати джерелом проведення виховних заходів для учнівської 

молоді, адже гідний поваги народ має пам’ятати кожного, хто віддав своє 

життя за краще майбутнє нації.  

Ефективне існування в новому гібридному світі можливе, якщо: 

зберігати єдність, розуміти цілі і засоби противника, зміцнити дух і 

обороноздатність. 

Отже, будьмо гідними великої слави героїв України, які твердо вірили, 

діяли та покладали свої життя за Вітчизну. Слава Україні! Героям Слава! 

 

 

 


