
Війна нашими медіаочима



 Привіт. Я Уляна. Спостерігаючи за жахливими реаліями сьогодення, я вирішила 
створити проєкт. Для мене це вперше і я відчуваю величезну відповідальність, 

адже це не просто шкільна презентація-це частинка душі кожного, чию 
історію ви прочитаєте на наступних слайдах.

Я зібрала події з життя студентів коледжу, в якому навчаюся.Ці розповіді 
дійсно варті нашої уваги. Завдяки цим історіям, я хочу донести, що для 

кожного війна- це щось особисто-жахливе, що не захочеться розповісти 
дітям, але всіх нас об’єднує одне- МИ УКРАЇНЦІ !



« Я з Луганщини. Як таких бойових дій у нас не велося, ми опинилися у 
своєрідному кільці. 24-го до нас зайшло недовійсько. Відразу ж зник 
зв’язок. У моєму місті його не було близько двох місяців. Доволі часто 
вимикали світло. Жити без мережі-жах. Було незрозуміло куди йти, щоб 
евакуюватися (українського телебачення теж не було). Про те, що можна 
виїхати, нам вдалося дізнатися в останній день «перемир’я», але ми не 
встигли...Для того, щоб мати хоча б якусь інформацію, ми вирішили 
придбати SIM-карту Lugafone. Це можна було зробити тільки у 
сусідньому містечку. Черга була величезною, ми стояли близько трьох 
годин, але нам відмовили. І лише наступного дня ми змогли це зробити.
Орки ходили по будинках та випитували інформацію, навіть шукали 
людей, які зносили пам’ятник леніну в 2014 році. Брали у полон 
військових, які були на службі 10 років тому, вони їх катували. Також 
спалювали наш прапор та замальовували все жовто-блакитне.
Ми намагалися виїхати двічі. Першого разу моя родина вийшла на 
дорогу о 5 ранку, та чекала на водія,  який  погодився   нас  вивезти,  але  він 
не приїхав. Ми не розуміли, що робити, адже зв’язку не було. Наступного 
дня нам вдалося. На дорогу до безпечного місця було витрачено 
близько п'ятнадцяти годин ( у звичайний день це можна було зробити 
за чотири години). Моїй родині неймовірно пощастило евакуюватися, 
адже вже через два дні водія, який займався перевезеннями, було 
розстріляно і виїхати стало просто неможливо. Моє містечко було 
Україною, а тепер – лнр...»

Ірина, 16
cтудентка коледжу



«Спочатку, як і всіх мене охопила паніка та відчай. Я не розумів, що 
робити. Але вже наступного дня  вирішив волонтерити. Я пішов в школу 
свого міста та почав плести маскувальні сітки. Завдяки  тому, що мої 
знайомі були членами тероборони я зміг напряму допомагати їм. Вже 
за тиждень ми облаштували усі блокпости міста і почали допомагати 
сусіднім населеним пунктам. Ще через тиждень я та моя  мама 
вирішили  відкрили гумонітарний штаб. Ми  почали розвозити 
продукти харчування, ліки та інші необхідні речі людям, які 
потребували цього! Це все відбувалося під час страшенних вибухів, моє 
місто знаходилося за 17км.від окупації. Далі вдалося налагодити 
зв’язки із спец. службами- ми допомагали окупованим містам! Пізніше 
ми офіційно зареєстрували нашу волонтерську  організацію!  Не  можу  не 
згадати про свого брата. Він став волонтерити в перший день початку 
повномаштабної війни. Згодом він почав вивозити людей з 
окупованих міст: Ірпінь, Буча, Макарів та ін.. Його нагородили медаллю 
«Волонтер-з Україною в серці».  На цьому можна завершити мою 
розповідь. Усе буде Україна!»

Богдан, 17
студент коледжу



«24 мене розбудила мама, сказавши, що неподалік будинку наших 
рідних упав снаряд. Спочатку я не міг повірити, потім зрозумів, 

що це є правда. Я живу за 4 км. від усім знайомої Бододянки. 
Лютий був більш-менш спокійним. Але вже 1 березня почали 
бомбити Бородянку. 8-го по моїй вулиці їздили танки. Ми не 

спускалися до бомбосховища, воно далеко, та й дома 
комфортніше. Найбільше запам’яталися дві «події». Рівно о 4 ранку, 
якогось із днів війни, я почув сильний шум, як виявилося пізніше, 

то була ракета, вона пролетіла над моїм будинком. Під час 
окупації мого селища ми з мамою стали волонтерами: пекли хліб, 
та під час затишшя розносили його іншим. Один із таких походів 
був неймовірно страшним. Ми почули, що їде техніка. Я прощався 
із життям. Ставши під забор найближчого будинку, ми опустили 
голови, щоб не дивитися перед смертю у вічі нелюдів… Тоді я був у 

бірцях та камуфляжних штанях…це навівало ще більшої 
впевненості, що це кінець. Повз нас проїхало 12 одиниць ворожої 
техніки… Ми вижили. Далі я став допомагати теробороні, маючи 
бінокль, я спостерігав за переміщенням ворожої техніки! Також, 

моя сім’я розвозила продукти харчування жителям мого 
містечка. Якщо був надлишок їжі- ми завозили продукцію у 

сусідні населені пункти.  Окупанти забирали останні шматки їжі, 
люди змушені були віддавати, інакше -смерть. Ми їли просто 

картоплю, але це хоч щось у порівнянні з іншими! Ось така моя 
історія війни. Усім миру!»

Артем, 18
студент коледжу



«Ми з родиною були за 5 км. від Макарова. 
Ніколи не забуду ті дні, які провів в «окупації». 
Фактично Макарів не був окупований! Я виїхав 
за тиждень після початку того всього. Над 
нами постійно пролітали ракети та інші 
снаряди. Було багато вибухів, у тому числі й 
біля мого будинку. Повернувшись, ми 
зрозуміли, що наша квартира залишилася без 
вікон та балкону, але то нічого у порівнянні з 
іншими. Відбудуємо!»

Владислав, 18
студент коледжу



 «Я з Макарова. В перший день війни ми зібрали 
тривожну валізку. До останнього сподівалися, що 
вона нам не стане в нагоді. Але... перші вибухи, перші 
колони ворожої техніки, перші вуличні бої. Ми 
сиділи в погребі. Згодом ми не розуміти, який день, 
котра година, усі пристрої розрядилися. У нас не 
було ні води, ні їжі. Одного разу тато пішов 
заряджати телефон від акумулятора машини. До 
нього підійшли наші захисники і сказали терміново 
евакуюватися.  У мене було менше 3-ох хвилин, щоб 
зібрати речі. Далі усе як в тумані, я не пам’ятаю, як 
ми виїжджали. Але в пам’яті відклався момент, як 
ЗСУ виводили маленьких дітей, а поряд йшли їхні 
матері...»

Марія, 16
студентка коледжу



«Моє рідне місто знаходиться неподалік 
Маріуполя. Спочатку нас бомбили. Гарно так 
бомбили. Бої тривали недовго, вже за тиждень 
прийшов «руський мір». Грабуючи кожен 
будинок на своєму шляху, вони лишали людей 
життя. Убили сім’ю, яку я знав. Заходячи до 
осель, рашисти виганяли власників, забирали 
їхні машини на яких вивозили усі цінності, 
які вдалося награбувати. Вони були всюди. 
Брали у полон громадських діячів, волонтерів, 
військових та їх дітей, змушували копати 
окопи.
Ми виїжджали ранком, була колона з 
тридцяти авто. Ми пройшли близько двадцяти 
«русскіх» блокпостів. Особливо перевіряли 
чоловіків. Один із рашистів сказав:  «Почему  вы 
уезжаете? Там война! А здесь уже нету!» Як 
виявилося- «русскій мір» гірше навіть війни!»

Іван, 18
студент коледжу



«Хочу розповісти про нашу евакуацію. Це 
було 26 лютого. Моя подорож до вокзалу була 

неймовірно складною та довгою. Спочатку 
машина, яка мала нас завезти на місце 

призначення перестала їхати. Ми вирішили 
йти пішки до метро. Прийшовши, ми чекали 

40хв. на потяг. У такі моменти час іде 
неймовірно повільно. Здавалося, що 
пройшла ціла вічність. Доїхавши до 

потрібної нам станції, ми побачили дуже 
багато людей! Була велика кількість діток, 
які плакали, чи від нерозуміння того, що 

відбувається, чи через тривожність батьків. 
Можливо через прощання з татками... Також, 
було чимало домашніх тваринок, яких люди 
рятували від неминучої смерті. Вийшовши на 

потрібну нам платформу ми побачили 
близько 2000  людей. Їхавши потягом після 

настання темряви, нам заборонили 
користуватися ліхтариками і тд... Ми 

дісталися до безпечного місця серед ночі».

Крістіна, 17
студентка коледжу



«Почну з того, що 24 ми вже чули вибухи, адже живемо неподалік 
Гостомеля. Через декілька днів цей жах спіткав  і моє рідне 
містечко. Спочатку ворог використовував просто автомати чи 
стрільбу з танків. Тероборона намагалася дати відпір, але через 
недостатню кількість зброї вони не могли цього зробити. Далі 
почалися авіабомбардування під час яких будинок ходив 
ходором. Моя родина пересиджувала обстріли у ванній кімнаті. 
Одного разу нам зателефонувала сусідка і сказала, що о 16:50 буде 
бомбардування. Я відразу подивилася на годинник і він показував 
16:48- у нас 2хв., подумала я. Ми поспіхом взяли речі першої 
необхідності . 16:50. Я з сім’єю у під’їзді. Вибух. Піднявши голову, 
бачу величезну хмару диму. Вибуховою хвилею нас відкинуло 
назад. Ми побігли до підвалу. Просидівши увесь день у 
бомбосховищі, вирішуємо піти до квартири, адже більш-менш 
тихо. Як тільки піднялися на верх-почули неймовірно гучні 
вибухи. Хвилина, щоб оговтатися і тут підбігає моя знайома,  
починає кричати та плакати: «Де мої батьки? Я не знаю чи вони 
вижили!» У такі моменти життя набуває іншого забарвлення- 
сірого та непривабливого. Але все обійшлося- вони живі! Ми 
заночували у підвалі. Десь тоді прийшло розуміння того, що 
потрібно виїжджати. Під ранок я хотіла запалити свічку, але це 
виявилося неможливим-кисню практично не було. Коли ми 
покидали моє місто, нас супроводжувала тероборона. Особисто 
для мене війна змінила усі пріоритети.»

Діана, 17
студентка коледжу



« Коли розпочався повномаштабний 
наступ, ніхто не знав що  робити і куди 
бігти. Я вирішила виїхати у передмістя 

Києва, яке згодом було окуповане. 
Рашисти ходили по будинках та 

забирали телефони. Я розуміла, що якщо 
не вийду на зв’язок зі своєю мамою, то 

вона може цього не пережити. Я заховала 
свій пристрій за шафу. На щастя, його не 
знайшли. Усе це було як страшний сон. 

Зараз я намагаюся повернутися до 
нормального, довоєнного життя. Усе 

буде Україна!»

Регіна, 19
студентка коледжу



 «25 лютого я виїхала зі столиці у передмістя. 
Саме тоді вперше почула гул ракет, які 

пролітали над нами. Моя родина опинилася 
між двох вогнів: ЗСУ та недовійсько. Другий 

день повномаштабної війни пройшов в 
укритті, тоді ж зникло світло.  Містечко у 

якому я перебувала, на щастя, не  окупували. 
Але все-таки десант там був. Вони намагалися 

через ліси дійти до Києва. Враховуючи 
постійну загрозу життю,  моя родина 

вирішила виїхати у безпечне місце. Ми 
проїхали купу блокпостів, військової техніки 
та снарядів, які летіли над нашими головами».

Вероніка, 16
студентка коледжу



Мені хотілося кричати, коли я слухала ці історії. Мене переповнювали емоції. 
Кожну подію із життя цих людей я пережила у своїй свідомості.
Усі ці 10 розповідей абсолютно різні, але такі схожі, правда? Їх об’єднує одне- 
війна, яку жоден із героїв мого проєкту не розпочинав. Ми живемо у жахливій 
реальності, коли завтра може не настати. 
Повномаштабна війна змінила пріоритети усіх свідомих Ураїнців! Ми 
зрозуміли, що жити можна і з  одним  спортивним  костюмом,  адже  тікаючи  від 
війни ніхто про одяг не думав. Усі рятували життя: своє та рідних. 





Проєкт виконала Попсуй Уляна, студентка 
Відокремленого структурного підрозділу  

«Фаховий економічний коледж державного 
вищого навчального закладу «київський 

національний економічний університет імені 
вадима гетьмана»



СЛАВА УКРАЇНІ!


