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КОНКУРС ДИТЯЧИХ МАЛЮНКІВ «МИР ТА ВІЙНА ОЧИМА ДІТЕЙ ДОНБАСУ» CHILDREN DRAWING CONTEST «PEACE AND WAR THROUGH THE EYES OF DONBAS CHILDREN»

Шановні читачі! 

Книга, яку Ви тримаєте у руках, є результатом 
проекту, започаткованого громадською 
ініціативою «Відновлення Донбасу». Ідея 
цього конкурсу — «Мир та війна очима дітей 
Донбасу» — виникла небезпідставно. Це наша 
спроба зазирнути у душі тих, кому потрібна 
допомога від наслідків дорослого безглуздя, від 
війни.

Війна, на жаль, стала частиною життя дітей, 
які були народжені на Донбасі — суворою 
дійсністю, яку багато з них переживають й 
зараз. Але ми маємо пам’ятати, що хоча діти 
й живуть у нашому «дорослому» сьогоденні, 
мине час і ми будемо жити в їхньому «доросло-
му» майбутньому.

Як на них вплинула війна? Що вона заклала в 
їхні душі? Ворожість та ненависть? А може, 
страх, біль чи обережність, які не дозволять, 
аби повторилося скоєне?

У  пошуках цих відповідей ми й зібрали ці дитя-
чі малюнки про війну та мир. Подивіться на 
них уважно. Бо саме у наших руках, руках дорос-
лих людей, припинити насильство та зміни-
ти свідомість наших дітей. Об’єднаймося — і 
тоді пануватиме мир! Заради нас, заради на-
ших дітей  — нашого майбутнього!

             З повагою керівник
громадської ініціативи
«Відновлення Донбасу»

Олена Петряєва

Dear reader!

Book that you are holding in your hands is the 
result of project, which was implemented by 
Community Initiative “Restoring Donbas”. The idea 
of the contest - “Peace and War Through The Eyes of 
Donbas Children”- wasn’t chosen accidently. 

Unfortunately, war has become the part of life for 
children who live in Donbas. This is our attempt to 
look into the souls of those, who need help due to 
the consequences of adult’s long ears. 
 
This is severe reality they are living in.  However, we 
should remember, even though children live in OUR 
adult reality, time will pass and we will live in THEIR 
adult future. 

How has war influenced on them? What has war 
put in their souls? Hostility and odium? 

Maybe, fear, pain and caution, which will not cause 
such terrible events in the future?

Searching for answers, we have collected children’s 
pictures about war and peace. Look at them 
carefully. It is in our power, in power of adults -  to 
stop the violence and change the consciousness of 
our children. If we are united, there will be peace 
everywhere! For the sake of us, for the sake of 
children – our future!

Yours faithfully, head of the
Community Initiative
”Restoring Donbas“
Olena Petryayeva



3

КОНКУРС ДИТЯЧИХ МАЛЮНКІВ «МИР ТА ВІЙНА ОЧИМА ДІТЕЙ ДОНБАСУ» CHILDREN DRAWING CONTEST «PEACE AND WAR THROUGH THE EYES OF DONBAS CHILDREN»

ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА «ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ» — це добровільне 
об’єднання думаючих і небайдужих людей, які разом шукають шляхи вихо-
ду з кризи, породженої військовим конфліктом на Донбасі. Її засновником у 
жовтні 2014 року став український політик та громадський діяч Олександр 
Клименко.
Спільними зусиллями активісти «Відновлення Донбасу» пропонують варіанти 
вирішення існуючих проблем і домагаються втілення своїх ідей ідей у жит-
тя. Мета ініціативи — мирний і процвітаючий Донбас з модернізованою 
економікою, толерантним суспільством і розвиненою культурою. 
За час роботи ініціативи її активістами було реалізовано більше 15 проектів 
у різних сферах: економічні дослідження, юридичний аналіз, моніторинг ро-
боти держорганів, консультації для переселенців і жителів Донбасу, культурні 
заходи. Організація активно допомагає жителям Донбасу —  як тим, хто зали-
шився в зоні АТО, так і тим, хто був вимушений виїхати за межі регіону. 

КОНКУРС ДИТЯЧИХ МАЛЮНКІВ «МИР І ВІЙНА ОЧИМА ДІТЕЙ ДОН-
БАСУ» був організований громадською ініціативою «Відновлення 
Донбасу» і проводився в період з 9 травня по 31 серпня 2015 року.
За час проведення конкурсу на адресу громадської ініціативи 
надійшло понад 300 робіт. Ми отримували їх із Донецька, Макіївки, 
Маріуполя, Слов’янська, Луганська, Сєверодонецька та інших міст 
Донбасу. У доправленні робіт з непідконтрольних Україні територій 
громадській ініціативі «Відновлення Донбасу» допомагала донецька 
громадська організація «Максимал». 
Усі малюнки конкурсу розподілені за віковими групами, серед яких 
конкурсним журі були визначені свої переможці. Особливу увагу 
приділено роботам з дитячих будинків та тимчасових дитячих таборів 
Донбасу — їхні вихованці були виділені в окрему категорію учасників, 
серед яких також обрані переможці. 
Цей збірник — результат колективної творчості дітей Донбасу, яким 
довелося перенести весь тягар війни — постійний страх за своє жит-
тя і життя своїх близьких, втрата рідного дому, вимушений переїзд чи 
життя у повністю непридатних умовах. Також ця книга містить історії 
життя дітей Донбасу, коментарі до малюнків від психологів, художників 
та звичайних людей. 
Ми віримо, що проблеми, переживання та надії цих дітей на майбутнє, 
виражені у формі малюнків, нададуть сторонам конфлікту та всім, від 
кого залежить його вирішення, можливість ще раз замислитися над 
реальною ціною розгорнутої війни і необхідністю якнайшвидшого її 
закінчення.  

CHILDREN’S DRAWING CONTEST «PEACE AND WAR 
THROUGH THE EYES OF DONBAS CHILDREN” was 
organized by community initiative «Restoring Donbas» 
and was holding during the period May 9 - August 31, 
2015.
Community initiative «Restoring Donbas» has received 
more than 300 works from children, who are living in 
Donbas, and from children-IDPs. We got it from Donetsk, 
Makiyivka, Mariupіl, Slovyansk, Luhansk, Severodonetsk 
and other Donbas cities. Donetsk public organization 
“Maximal” helped “Restoring Donbas” in obtaining pictures 
from the uncontrolled territories.
All pictures of the contest were divided by age groups. 
Each group has its own winner (who was determined 
by the jury). Regulations of the competition stated that 
during its carrying out special attention was paid to the 
drawings of children from orphanages and temporary 
camps for Donbas children. These children were in a 
separate category of participants. Among them there were 
identified the winners.
We believe that this project is devoted to the perception of 
Donbas children their problems, worries and hopes for the 
future. It gives an opportunity for the parties of the conflict 
and those, who can influence on its resolving, to reflect on 
the real cost of the war and the necessity of its completion.

COMMUNITY INITIATIVE “RESTORING DONBAS” was founded by was 
founded by Ukrainian politician and public figure Oleksandr Klymenko in 
October 2014 in order to bring together thinking and concerned people for 
a joint search for ways to restore the region and to assist in overcoming their 
problems to its residents – both, those remaining in ATO area, and IDPs.
Activists of «Restoring Donbas» offer solutions to existing problems and 
try to implement their ideas. The purpose of the initiative - is a peaceful 
and prosperous Donbas with modernized economy, tolerant society and 
developed culture.
During the work of the initiative, its activists have carried out more than 15 
projects in various fields: economic studies, legal analysis, monitoring of 
government agencies, counseling for IDPs and Donbas residents, cultural 
events. The organization actively assists Donbas residents – both, those 
remaining in ATO area, and IDPs. 
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МАЛЮНКИ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 5 ДО 8 РОКІВ

PICTURES OF CHILDREN 5 -8 YEARS OLD

Малюнки дітей 4-5 років різноманітні за тематикою. Тут 
є роботи, що відображають інтерес дітей до оточуючо-
го їх реального світу, є й навіяні казковими образами. 
Відзначається досить часте зображення хмар на небі, 
що може свідчити про тривогу, переживання загрози. 

Наводить на роздуми та обставина, що всього на кількох 
малюнках зображуються люди, хоча людина найчастіше 
обирається дітьми у якості об’єкту для малювання. Це 
може бути пов’язано як із впливом дорослих на вибір 
тематики малюнків, так із певними особливостями ви-
бору дитини.

Вступ до школи значно розширює коло соціальних 
контактів дитини. Школа сприяє самостійності дитини, її 
емансипації від батьків, надає їй широкі можливості для 
вивчення навколишнього світу, вводить до більш ши-
рокого соціального та культурного простору. У зв’язку 
з цим, у групі дітей 6-8 років зростає частка робіт, які так 
чи інакше відображають національну тему. Досить ча-
сто у малюнках зустрічаються зображення будинку, ве-
селки, під якою знаходяться персонажі картин, що може 
свідчити про актуалізацію потреби у захисті, безпеці.

Психологи Н.І. Кузнєцова та І.Н. Клещерова,
Центр реабілітації дітей з органічним ураженням 
нервової системи МОЗ України.

Pictures of children ages 4 to 5 have various subjects. Here 
is the pictures that reflect children’s interest to real world 
around them, caused by fairy tales. It should be noted 
that there are often clouds in the sky; it means anxiety, 
feeling threat.

 It makes us wonder, why a person is drawn or painted 
only on a few pictures.   Children often choose a human 
as object of painting. 

This fact can be both related to the influence of adult on 
choosing the topic for pictures and with some peculiarities 
of children’s choice. 

 The school expands the range of social contacts of a 
child. School contributes to child’s self-dependence, 
emancipation from parents, provides wide possibilities 
for exploring visual environment introducing social and 
cultural environment. In this case, in group of children 

ages 6 to 8 there is a great part of works that somehow 
reflect national issue. Rather often we can see the images 
of houses, rainbow with people under it. It means  the 
demand in protection and safety.

N.I. Kuznetsova and I.N. Klescherova, 
psychiatrists of the Rehabilitation center for children with 
organic lesions of the nervous system of the Ministry of Health 
of Ukraine.
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М А Л Ю Н О К - П Е Р Е МОЖ Е Ц Ь У К АТ Е ГО Р І Ї  « М А Л Ю Н К И Д І Т Е Й В І КОМ В ІД 5 Д О 8 Р О К І В »

ТАТУ, Я ДУЖЕ СУМУЮ, ПОВЕРТАЙСЯ! DADDY, I MISS SO MUCH. COME BACK! 

Юлія Удовик, 6 років,
м. Макіївка, Донецька область

Yulia Udovik, 6 years old,
Makiivka, Donetsk region

Юлі  у  цьому  році  виповнилося  6 років. 
Вона  добра та комунікабельна дівчинка. 1 
вересня  донечка  пішла у перший клас.  Їй  
подобається пізнавати все нове та навчатися. 
Дитина любить малювати та гратися з  
ровесниками. Ми проживаємо з Юлею у 
Макіївці. Вперше наш район  обстріляли  
минулого літа. Тоді ми ще не зовсім розуміли, 
що робити у таких ситуаціях. Це почалося  
о другій годині ночі. З вікон ми бачили, як 
летять снаряди і вибухають зовсім поруч. 
Юля у цей час спала. Ми кинулися до неї, 
схопили  її і сховалися з нею та чоловіком 
на кухні у кутку. Дитина не розуміла, що 

Yulia is 6. She is kind and sociable girl. On  
September 1, Yulia went to the first form. She likes 
to discover everything new. She likes to paint and 
play with children. We live with in Makiivka. 

Last summer our district came under the fire for 
the first time. That time we didn’t realize, how to 
behave in such situations. It was at 2 o’clock at 
night.
We saw the shells, which were falling near. Yulia 
was sleeping, we quickly grabbed her and sat 
in the corner on the kitchen floor. Yulia didn’t 
understand what was going on. She hugged us 
and trembled. Plethora shells reached our house.
After that our district was bombed very often. 
Yulia and I had to spend nights in local former 
school. There was a bomb shelter. 
There was crowd of people in the cold and dark 
building. 
Cold and dark room with Yulia wasn’t afraid to 
go there, she was playing with children there. 
However, we were worried that she could 
become ill from moistness. After long and 
frequent shelling Yulia was afraid of the night  (all 
hostilities were at night).

When Yulia’s father comes back home, she plays 

відбувається. Вона все сильніше тулилася до 
нас та тремтіла. До нашого будинку долітала 
величезна кількість уламків.
Після тої ночі наш район накривало вогнем 
дуже часто. Разом з Юлею нам доводилося 
тривалий час ночувати у місцевій колишній 
школі, де є бомбосховище. Там зовсім інший 
світ: прохолодне та темне приміщення 
з  великою кількістю людей.  Донечка не 
боялася туди йти і охоче гралася з іншими 
дітьми, проте ми непокоїлися, аби вона  не 
захворіла через  сирість.
Після тривалих та частих обстрілів Юля 
почала дуже боятися ночі, оскільки всі 

бойові дії відбувалися саме вночі. Було 
вирішено взяти на роботі відпустку і їхати до 
рідних у Запоріжжя. Ми прожили там місяць. 
За цей час Юля та і ми також призабули, що 
таке війна, але  мали повертатися.
Тато дівчинки у кінці того року втратив роботу 
і йому запропонували працювати у Москві. 
Прийняли рішення певний час попрацювати 
йому там. Він їде туди місяці на 2-3, а потім 
повертається до нас на кілька тижнів. Дитина 
дуже сумує за татом, вони кожного дня 
спілкуються по Скайпу. Вона показує свої 
зошити з навчальних предметів, розповідає, 
що нового дізналася, що трапилося з нею 

протягом дня, як сильно вона сумує за ним. 
Коли батько приїздить, донечка грається 
з ним та обіймає його міцно. Він завжди 
привозить гостинці своїй доці. Коли  ж він 
їде, вона  гірко плаче.
За час війни маленька дуже виросла, але не 
фізично, а морально. Вона геть по-дорослому 
міркує. Мене, як маму, це  інколи лякає. Вона 
знає, що таке війна, вибухи, зброя, смерть…
Я прошу світову громадськість, аби ця війна 
нарешті закінчилася. Я хочу, щоб поряд був 
чоловік, а у дитини тато. Ми дуже сумуємо за 
ним.
                                                                     Мама Юлії

with him and hugs him. He always brings presents 
to his daughter. She cries when father leaves for 
work again.

We decided to take holidays and go to our 
relatives in Zaporizhia. We were living there for a 
month. During that time we forgot what war is, 
but we had to come back. Yulia’s father lost his job 
at the end of that year and he was offered to work 
in Moscow. He decided to work there for some 
time. He leaves for two or three months and then 
he comes back for a couple of weeks. Yulia misses 
her father. They speak on Skype every day. She 
shows him her copy-books from school and tells 
what did she learn. Yuia tells him about the events 
of the day.  

During the war time Yulia became more mature, 
not physically, but mentally. She started to express 
her thoughts as adult, not as a child. 
As a mother, I am scared of it. She knows about 
war, explosions and weapons. It is very frightening.

I ask all the world to do everything this war comes 
to the end as soon as possible. I want my husband 
and Yulia’s father to be with us. We miss him very 
much.    
                                                                        Julia’s mother
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Я  — мама Єлизавети Топоркової. Їй уже випов-
нилося 7 років. Ми живемо у місті Донецьку. 
Вона чудова і творча дитина з дуже розвиненою 
фантазією. Малювати почала практично відразу, як 
тільки навчилася тримати олівець у руці. І надалі 
могла годинами малювати, розмальовувати, що не 
схоже на маленьких дітей.
Особливо дивно, як вона змальовувала 
персонажів з мультфільмів — дуже схоже, а 
головне — зображувала їх у русі у своєму ма-
ленькому віці.  Ліза  — дивовижна дитина. Вона 
пишається тим, що її талант передався їй від 
прадіда, який писав картини і був дуже творчою 
людиною.
Не дивлячись на сьогоднішню складну ситуацію 
у нашому місті Донецьку і в усьому Донбасі, про-
довжує малювати позитивні картини най-
яскравішими фарбами. Усі її думки про майбут-
нє  — про навчання, про перспективи і про МИР! 
Про довгоочікуваний МИР на Донбасі! Про те, щоб 
грім був громом, салют  — салютом, а не розрива-
ми снарядів... Про те, щоб нас почули і зрозуміли... 
зрозуміли, що насправді тут живуть діти, у яких 
спогади про дитинство вже, на превеликий жаль, 
будуть страшними... Про те, що цей жах потрібно 
ЗУПИНИТИ будь-якими шляхами і зусиллями! Мож-
ливо, тоді ми ще встигнемо щось «згладити» в 
пам’яті наших дітей... Діти не повинні страждати! У 
них має бути безтурботне дитинство!
Моя дитина буде малювати! Буде радіти життю! Але 
не все тут залежить від нас... ПОТРІБНО ЗУПИНИТИ 
ЦЮ безглузду війну !!!
                                                                     Із повагою Ганна

I am a mother of Elyzaveta Toporkova. She is 7 
years old. We live in Donetsk. She is wonderful 
and creative child with amazing imagination. She 
started drawing as soon as she could hold a pencil 
in her hand. She could spend hours drawing and 
colouring pictures. 
We were really surprised how she could copy 
cartoon characters. Moreover, she drew it in 
moving (taking into account her age)! Liza is 
remarkable child. She is proud that she got a talent 
from her grandfather, who was painting pictures 
and was very creative person. 
Despite the difficult situation in our Donetsk and 
in all Donbas, Liza continue painting positive 
pictures using very bright colors. All her thoughts 
are about future – about studying, prospects in life 
and about PEACE! Long- expected Peace in Donbas. 
She dreams that thunder would be just thunder, 
fireworks would be simply fireworks, not shell. 
She dreams to be heard and understood... people 
should understand that children live here. Their 
memories about their childhood, unfortunately, 
would be terrible... Such nightmare should be 
STOPPED by all means and affords. Maybe, in this 
case, we will manage to smooth over something 
in our children’s memory. Children mustn’t suffer! 
They must have carefree childhood! 
My child will paint! She will enjoy the life! However, 
not everything depends on us here... We must stop 
this ridiculous war!!! 

                                                              Best wishes, Hanna 
Єлизавета Топоркова,  7 років, м. Донецьк
Elyzaveta Toporkova,  7 years old, Donetsk

КОМЕНТАР ДО МАЛЮНКА
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY TO THE PICTURES 
IN SOCIAL NETWORKS

IRINA POSTOLATIEVA 
Ця робота найбільш цікава з урахуванням 
сюжетної композиції малюнку і техніки виконан-
ня. Юна імпресіоністка потішила саме художнім 
виконанням. Дівчинці варто вчитися у хорошого 
викладача живопису і розвивати здібності (якщо 
читають батьки, вважайте за побажання успіхів 
дитинці).

IRINA POSTOLATIEVA 
This picture is the most interesting due to its 
composition and technique of execution. This 
young impressionistic painter caught the fancy via 
artistic performance. The girl should study with a 
good teacher of painting and develop her skills (if 
parents read it, it can be considered as a wishes of 
success for the child). 



7

М А Л Ю Н К И Д І Т Е Й В І КОМ В ІД 5 Д О 8 Р О К І В

ДО НАС ЙДЕ ВІЙНА WAR IS COMING

Артем Стукало
7 років, 

м. Горлівка,
Донецька область

Artem Stukalo
7 years old, 

Horlivka,
Donetsk region

Мене звати Артем. Мій дім залишився 
в Горлівці, а зараз вся моя сім’я живе 
в Артемівську: мама, тато, маленький 
братик, бабуся, кішка і я. Ми поїхали 
від війни минулого літа, і мені довелося 
йти в перший клас у чужому місті. 
У цьому місті мені подобається. Тут 
можна гуляти допізна і не потрібно 
ховатися. А ще я знайшов нових 
друзів і у мене хороша вчителька. Я 
намагаюся добре вчитися, особливо 
люблю англійську. Але найбільше я 
хочу повернутися додому і вірю, що 
війна скоро закінчиться.

My name is Artem. My home was in 
Horlivka. Nowadays, me and my family 
(mom, dad, little brother, grandmother, 
and cat) live in Artemovsk. We left last 
summer due to the war and I had to 
go to the first class in a strange city. I 
like it.  Here you can walk late in the 
evening. You shouldn’t hide here. I 
have found new friends and a good 
teacher. I’m studying well. My favorite 
subject is English. However, most of all, 
I want to go home, and I believe that 
the war will end soon. 

Alina Bilaia, 7 years old,
Donetsk

Аліна Білая, 7 років,
м. Донецьк
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МИР - ЦЕ ДРУЖБА
PEACE IS FRIENDSHIP

КОМЕНТАРІ МАЛЮНКІВ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY TO THE PICTURES 
IN SOCIAL NETWORKS

Марія Коваленко,
7 років, 

м. Красний Луч, 
Луганська область

Maria Kovalenko,
 7 years old, 

Krasny Luch, 
Luhansk region

Валерія, 7 років
Valeria, 7 years old

Я намалювала мою сім’ю. У мене є сестра 
Лоліта і молодший брат Льова. Ми поїхали 
з дому минулого літа, тому що там почалася 
війна. Я дуже хочу додому. До своїх улюбле-
них іграшок і друзів. Я дуже хочу, щоб війна 
швидше закінчилася, щоб всі діти і дорослі 
були щасливими, щоб всі нарешті подружи-
лися. Хай завжди буде мир на Землі!

I drew my family. I have a sister Lolita, and a 
younger brother Lyova. We left our house last 
summer due to the war. I really want to come 
back home, to my favorite toys and friends. 
I want the war ends.  I want all children and 
adults be happy and all people will finally 
become friends. 
Let the peace will always be on our earth! 

ЛЄНЧІК МАЙКІНА
 
Ось діткам буде забавка, дякую 
організаторам такого заходу. Дітки 
ні в чому не винні і беззахисні перед 
поганими дядьками, хочеться, щоб 
вони якнайшвидше бачили тільки 
мир і ніяких бід навколо себе.

ДЕНИС КОЧЕТКОВ 

Шкода діток. Таке пережити не ко-
жен зможе, жорстко все це! Коли 
вже настане кінець цій війні?!

LENCHIK MAIKINA 

It would be fun for kids. Thanks to 
the organizers for this event. Kids 
are not guilty. They are defenseless 
in front of bad guys. They should 
see only peace and no troubles 
around them. 

DENIS KOCHETKOV

Sorry for kids. Not everyone can 
survive in such conditions, that’s 
cruel! When will the war come to 
an end?! 
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ЗАТИШНЕ ПОДВІР’Я COZY YARD

Diana Tuleneva
7years old, Donetsk

Ksenia Duma, 8 years old, Donetsk

Діана Тюленєва
7 років, м. Донецьк

Ксюша Дума, 8 років, м. Донецьк

КОМЕНТАР ДО МАЛЮНКІВ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS

ОЛЕКСАНДРА ФІЛІПЕНКО  
Дуже зворушливий захід! Дай Бог всім 
діткам добра і мирного неба над головою!

OLEKSANDRA FILIPENKO
This event is very touching! God bless all kids 
with goodness and peaceful sky above! 
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I WANT TO GO BACK IN THE PAST 

WE WANT PEACE!

Maxim Meyer, 7 years oldМаксим Майєр, 7 років

ХОЧУ ПОВЕРНУТИСЯ В МИНУЛЕ

МИ - ЗА МИР!

Я дуже хотіла б повернутися в минуле. 
Я дуже рада, що ви влаштовуєте свято. 
Я дуже хотіла б повернутися у свій 
будинок, у Донецьк. Але я не можу, тому 
що там війна. Так що доведеться жити 
тут, у Бердянську, і відвідувати свята.

I really would like to go back in past. I 
am very happy that you will organize 
this occasion. I would like to return to 
my house in Donetsk. But I can’t. There 
is a war.  Thus, we have to live here, in 
Berdiansk and visit holidays. 

Ксенія 
Веселовська, 
5 років, 
м. Донецк

Ksenia
Veselovskaya,
5 years old,
Donetsk
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TANK, DISAPPEAR!  WAR, GO AWAY!
LET PEACE BE FOREVER!

Oleg, 6 years old

Олег, 6 років

ЗНИКНИ ТАНК, ВІЙНА ПІДИ,
ПАНУЄ МИР НЕХАЙ ЗАВЖДИ!

КОМЕНТАР ДО МАЛЮНКІВ
 У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 

COMMENTARY TO THE PICTURES 
IN SOCIAL NETWORKS

ВІКТОРІЯ ВІКА 
Ще довго моя малеча після
Слов’янська грому боялася і плакала...

VIKTORIA VIKA
My child was afraid of thunder after 
Sloviansk. She was crying for a long time... 

Ksenia Gaitan, 6 years old, Luhansk Ксенія Гайтан, 6 років, м. Луганськ

Mykola Yefanov, 6 years old, Luhansk Микола Єфанов, 6 років, м. Луганськ
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CHILDREN OF THE WORLD AGAINST THE WAR 
AGAINST TROUBLES 

Darina Karpycheva, 
 7 years

Дарина Карпичева, 7 роківДІТИ СВІТУ ПРОТИ ВІЙНИ, ПРОТИ БІДИ

ALEXIY ANATOLYEVICH
Kids are great. Thanks to the organizers for the contest. 
All works are beautiful. Children are intelligent! 

ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Дітки молодці. Подяка організаторам за 
конкурс.  Всі роботи гарні, розумнички.

КОМЕНТАР  ДО МАЛЮНКІВ
 У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS

Tania Volha, 8 years old, DonetskТаня Волга, 8 років, м. Донецьк

Vika Chekalina, 5 years old, DonetskВіка Чекаліна, 5 років, м. Донецьк
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ALL CHILDREN CRY IN ONE LANGUAGEOlesia Vorobeva, 8 years old

Олеся Воробйова, 8 років ВСІ ДІТИ ПЛАЧУТЬ ОДНІЄЮ МОВОЮ

Timur Polovyi, 
6 years old, 
Luhansk 

Тимур Польовий,
6 років,

м. Луганськ

COMMENTARY TO THE PICTURES IN SOCIAL 
NETWORKS

КОМЕНТАР У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 

ВОЛОДИМИР САЧЕЄВ
Мудру роботу виконала ініціативна гру-
па «Відновлення Донбасу». Всі малюн-
ки вражають щирим болем і горем. Мені 
здається, необхідно влаштувати масштаб-
ний показ всіх малюнків конкурсу.  За-

VOLODYMIR SACHEEV
Initiative group of «Restoring Donbas» made 
a wise thing. All drawings are impressive due 
to its sincere pain and sorrow. I think it is 
necessary to arrange a  wide demonstration 
of all the drawings of the contest, involving 

лучити телебачення, розіслати в усі 
посольства Європейських держав. Мож-
ливо,  дитяче сприйняття війни змусить 
переосмислити все, що відбувається на 
Донбасі і прискорить наближення миру. 
Дякую за конкус.

TV. Children’s work should be send to all 
embassies of European countries. Maybe 
children’s perception of the war makes 
people to reconsider everything happening 
in Donbas and accelerate the peace. Thanks 
for the contest. 
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WAR

Elisha Ivanov, 6 years old, Shakhtarsk, Donetsk regionЄлисей Іванов, 6 років, м. Шахтарськ, Донецька область

ВІЙНА

КОМЕНТАР МАЛЮНКІВ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS

ВІКТОРІЯ КОРОЛЬОВА
Діти дивляться іншими очима на навколишній світ. 
Конкурс малюнків, безумовно, посприяє встанов-
ленню миру в  Україні. Ініціативна група зробила 
хорошу і потрібну роботу.

VICTORIA  KOROLYOVA
Children see the world quite different. Drawing 
contest will definitely help to establish peace in 
Ukraine. The initiative group has done good and 
necessary work. 

Mykola Haponіuk, 7 years old, DonetskМикола Гапонюк, 7 років, м. Донецьк

Anastasia Khlopova, 6 years old, DonetskНастя Хлопова,  6 років, м. Донецьк
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Victoria Gozdo, 8 years old, DonetskВікторія Гоздо, 8 років, м. Донецьк

Вітаю. Пише мама Вікторії Гоздо. Вікторіїі 8 
років, вона перейшла у 3 клас. Дівчинка дуже 
старанна. Захоплюється малюванням і во-
калом. У школі на останньому дзвонику вчи-
телька сказала, що ця дитина обдарована. 
Любов до малювання Вікторії привила бабуся 
Таня, яку ми, на жаль, два з половиною роки 
тому не змогли врятувати від онкозахворю-
вання.
Я у відчаї від того, що зараз відбувається. Ця 
війна калічить долі людей, страждають сім’ї. 
Наша родина проживала в Донецьку. Не 
дивлячись на те, що ми з чоловіком люди з 
особливими потребами, у нас ДЦП, ми вели 
активний спосіб життя, народили двох дітей. 
Брали участь у форумі «Жінка з інвалідністю: 
міфи і реальність» м. Луганськ, в іміджевій 
програмі «Кришталеве серце» м. Донецьк, у 
фестивалі «Квіткове серце» м. Донецьк і  т. п.
Коли в Донецьку почалися сильні бойові 
дії, ми вирішили, що треба рятувати психіку 
дітей. Зібрали найнеобхідніше на той момент 
і виїхали з рідного міста. А точніше, нам допо-

могли виїхати Володя Землянкін і Тетяна Ба-
ранцова в Одеську область, а потім ми виїхали 
на Закарпаття, на батьківщину чоловіка.
 Умови життя залишають бажати кращого, жи-
вемо в маленькій кімнатці, але намагаємося 
дітям не показувати наші складнощі і пробле-
ми. Всі клопоти по господарству лягають на 
мене. Чоловік намагається заробити хоч якісь 
гроші, щоб прогодувати сім’ю.
У Донецьку залишилася моя бабуся, їй 
82 роки, вона навідріз відмовилася кудись 
виїжджати. Це дуже болісна тема для всієї 
родини, а особливо для дітей. Вони чекають 
не дочекаються, коли настане мир і ми повер-
немося додому. Вони кожен день уявляють 
цю зустріч. Ось тому і малюнок Віка намалю-
вала на тему «Зустріч з прабабусею». Ще Віка 
мріє зустрітися зі своєю першою вчителькою, 
яка вчила її в Донецьку, а тепер вчить дітей у 
Києві.
    Пишу вам, а в самої сльози на очах. Дуже 
жахлива тема.
                                                   З повагою  Яна Гоздо

Hello. I’m Victoria Gozdо’s mother. Victoria is 8 
years old. She is in the 3rd form in school. The 
girl is very diligent. She is keen on drawing and 
singing. On the last school day, her teacher 
said that Victoria is a gifted child. Victoria’s 
grandmother, Tatiana, encouraged her love 
for drawing. Unfortunately, two years ago we 
couldn’t save her from cancer. 
I am in despair due to the events today. This 
war ruins people’s fortunes and families. Our 
family lived in Donetsk. Despite the fact that 
my husband and I are people with special 
needs (we have cerebral palsy), we had an 
active lifestyle, gave birth to two children. 

We participated in the forum «Women with 
Disabilities: Myths and Reality» in Luhansk, 
took part in branding program «Crystal Heart», 
Donetsk during the festival «Flower Heart», etc. 
When intense fighting hostilities started in 
Donetsk, we decided to save our children’s 
psyche. We collected the most necessary 
things at that time and left the town. Volodia 
Zemlianikin and Tatiana Barantsova helped 
us to move to Odesa region. Then we went to 
Zakarpattia (my husband’s native land). 
We live in a small room, but we try not to show 
children our complicacy and problems. I do all 
house work. My husband is trying to earn some 

ЗУСТРІЧ З ПРАБАБУСЕЮ

MEETING WITH THE  GREAT-GRANDMOTHER

money to keep the family. 
My grandmother, who is 82, left in Donetsk.  She 
refused to go anywhere. This issue is very painful 
for the whole family, especially for children. Every 
day they are waiting when peace will come and 
we will return home. Every day they imagine 
their meeting with Granny. That’s why Vicka 
drew a picture about the «Meeting with the 

grandmother». Vicka also dream of meeting her 
first teacher, who taught her in Donetsk, and now 
she teaches children in Kyiv. 
I am writing with the tears in my eyes. It’s an awful 
issue. 

Yours faithfully,
 Yana Gozdо

КОМЕНТАР ДО МАЛЮНКУ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS

ІВАН ІКРИН
Дай Боже, щоб всі повертались до 
тих, хто їх чекає. І щоб всі залиши-
лись живими та здоровими.

IVAN IKRUN
God grant that all returned to 
those, who were waiting, and all 
were alive and healthy.



16

D R AW I N G S O F C H I L D R E N AG E S 5 TO 8

МИРОСЛАВА 
Сумно і несправедливо все те, що зараз коїться - діти 
повинні мати щасливе дитинство, любов батьків, 
безпеку та піклування від дорослих, а не ставати 
заручниками ситуації...

MYROSLAVA 
All that is happening today is sad and unfair.  - 
Children should have a happy childhood, love of 
their parents, safety and care of adults, but not to 
become a hostage of the situation ...

Kamila Ivanova 8 years old, Shakhtarsk, Donetsk regionКаміла Іванова, 8 років, м. Шахтарськ, Донецька область

МИР СЕРЕД УСІХ PEACE IS AMONG USPolina Chirva, 7 years old, DonetskПоліна Чірва, 7 років, м. Донецьк

Olia Volga, 5 years old, Donetsk Оля Волга, 5 років, м. Донецьк

КОМЕНТАР ДО МАЛЮНКУ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS
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Dasha Nedorezova, 6 years old, Luhansk Даша Недорєзова, 6 років, м. Луганськ

СВІТЛАНА ГРЕЩУК
Дивлячись на такі дитячі малюнки, серце кров’ю 
обливається, адже діти ні в чому не винні, а їм 
довелося так рано подорослішати і побачити війну 
своїми очима... Це дуже і дуже сумно та страшно... 
Такі-от конкурси хоч трохи відволікають від подій на 
Донбасі. Дякую!

SVITLANA HRESCHUK 
My heart is bleeding, while I am looking through such 
children’s drawings - ... children are not guilty. They had to 
mature so early and see the war with their own eyes ... It’s 
very, very sad and frightening...  such contests a bit draw 
them away from events in Donbas today. Thank you! 

Danylo Prykhodko, 6 years old, Luhansk 

Данило Приходько, 6 років, м. Луганськ

Tolik, 8 years oldТолік,  8 років

КОМЕНТАР ДО МАЛЮНКУ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS
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ВІТАЛІЙ 
Дуже шкода всіх цих діток, яких позбавили нормаль-
ного, щасливого дитинства!!! Вони ще такі маленькі, 
а вже бачили війну і пройшли через багато чого. А 
організатори всього молодці, хороший конкурс для 
дітей організували!

VITALY
I am really sorry for all of these children, who lost normal, 
happy childhood!!! They are so small, but they have just seen 
the war and come through it. The organizers are great. They 
carried out wonderful contest for the children!

Olya Pavlecova, 8 years old, DonetskОля Павлєцова, 8 років, м. Донецьк
Karina Bilaia, 6 years old, DonetskКарина Білая, 6 років, м. Донецьк

Mykyta, 6 years oldМикита, 6 років

КОМЕНТАР ДО МАЛЮНКУ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS
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WE WANT TO LIVE AT HOME 
WITHOUT WAR!!!

Julia and Alina Bulavintsevy, 5 years old, Donetsk

Юля та Аліна Булавінцеви, 5 років, м. Донецьк

МИ ХОЧЕМО ЖИТИ ВДОМА
БЕЗ ВІЙНИ!!!

ОЛЯ СІМУКОВА
Дуже душевні малюнки, дітки молодці, 
нехай їхні мрії про мирне небо якнай-
швидше збудуться!

OLYA SIMUKOVA
The pictures are touching. Kids are all awesome. 
Let their dreams about a peaceful sky come 
true as soon as possible! 

Darina, 6 years oldДарина, 6 років

Tanya Logvina, 7 years old, Luhansk Таня Логвіна, 7 років, м. ЛуганськКОМЕНТАР ДО МАЛЮНКУ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS
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D R AW I N G S O F C H I L D R E N AG E S 5 TO 8

Olya Pavletsova, 8  years old, Donetsk

 Оля Павлєцова, 8 років, м. Донецьк

OLGA DZIUBA
How unhappy our children are... I have 
never thought that they had to see the 
horror of war in our Ukraine! War made 
them very mature. They realized that the 
main thing on the earth is PEACE! 

ОЛЬГА ДЗЮБА
Нещасні наші діти... Я ніколи не думала, 
що їм доведеться бачити жахи війни у 
нашій Україні! Вона зробила їх дуже до-
рослими і змусила збагнути, що головне 
на Землі - це МИР!

Vika Rastorhueva, 6 years old, Luhansk 

Віка Расторгуєва, 6 років,  м. Луганськ

Maria Chernyshovа, 6 years old, Luhansk 

Марія Чернишова, 6 років, м.  Луганськ

КОМЕНТАР ДО МАЛЮНКУ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS
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М А Л Ю Н К И Д І Т Е Й В І КОМ В ІД 5 Д О 8 Р О К І В D R AW I N G S O F C H I L D R E N AG E S 5 TO 8

Alina Pavletsova, 8  years old, DonetskАліна Павлецова, 8 років, м. Донецьк

ОЛЄЧКА ВЛАСЮК
Діти Донбасу виражають у формі малюнка 
свої переживання і проблеми!!! Деякі малюнки 
вражають глибиною своїх образів-символів.

OLІCHKA VLASYUK

Donbas children draw their experience and 

problems!!! Some pictures are striking the 

depth of its meaning. 

Pavel Durov, 6  years old, DonetskПавел Дуров, 6 років, м. Донецьк

Emilia Dvoenko, 8  years old, DonetskЕмілія Двоєнко, 8 років, м. Донецьк

КОМЕНТАР ДО МАЛЮНКУ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS



22

М А Л Ю Н К И Д І Т Е Й В І КОМ В ІД 9 Д О 12 Р О К І В D R AW I N G S O F C H I L D R E N AG E S 9 TO 12

МАЛЮНКИ ДІТЕЙ 
ВІКОМ ВІД 9 ДО 12 РОКІВ

PICTURES OF CHILDREN 
AGES 9 TO 12 

Найважливішими процесами пере-
хідного віку є розширення життєвого 
світу особистості, кола її спілкування, 
групової належності. 

У малюнках дітей 9-12 років частіше 
простежується тематичний зв’язок 
з українською національною темою, 
з’являються роботи, що безпосеред-
ньо відбивають актуальні суспільні 
події і ставлення до них авторів. Це 
вказує на характерне для даної вікової 
групи розширення соціального про-
стору, кола інтересів, початок форму-
вання соціальної позиції. 

У деяких роботах прослідковуються 
особливості, що свідчать про характерну 
для підліткового віку появу інтересу до 
своєї зовнішності, протилежної статі. 

Є окремі малюнки, в яких можуть 
відбиватися емоційні проблеми їх 
авторів.

Психологи Н.І. Кузнєцова 
та І.Н. Клещерова,
Центр реабілітації дітей з органічним 
ураженням нервової системи МОЗ 
України.

The main processes of transition 
period are characterized by expanding 
the person’s life experience as well 
as communication areas. It gives the 
awareness of belonging to a certain 
group. 

Pictures of children ages 9 to12 rather 
often have the thematic connection 
with Ukrainian national issue. The 
drawings directly reflect urgent social 
events and authors’ attitude to it; it 
points out expanding of the social fields, 
range of interests, and the beginning of 
forming the social awareness, which is 
typical for current age group. 

In some works, we can note specific 
peculiarities for teenagers, such as 
interest for their own appearance and 
opposite sex.

In some pictures we can notice the 
reflection of emotional problems of the 
author. 

N.I. Kuznetsova and I.N. Klescherova, 
psychiatrists of the Rehabilitation center 
for children with organic lesions of the 
nervous system of the Ministry of Health 
of Ukraine.
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М А Л Ю Н О К - П Е Р Е МОЖ Е Ц Ь У К АТ Е ГО Р І Ї  « М А Л Ю Н К И Д І Т Е Й В І КОМ В ІД 9 Д О 12 Р О К І В »

ЯНГОЛ ДОНБАСУ DONBAS ANGEL 
Вітаю!
   
Мене звати Ростислав Славський, мені 11 років. 
Я навчаюся у 6 класі, живу у своєму улюбленому 
місті. На жаль, зараз воно не таке безпечне, як 
раніше, але воно не перестає бути самим рідним 
і дорогим моєму серцю. У мене дуже багато за-
хоплень, які дарують радість, наповнюючи моє 
життя новими відкриттями. Я пишу вірші, малюю, 
займаюся спортом, дуже багато спілкуюся з дру-
зями. На жаль, деякі друзі поїхали, тому що у нас 
небезпечно, і це жахливо.
  
Мені подобається читати цікаві книги, особли-
во — в яких є пригоди, так як ти можеш стати 
головним героєм будь-якої пригоди. Я часто 
слухаю класичну музику, тому що моя сестра 
скрипачка. Я вважаю, що саме живопис, музи-
ка, людська доброта і любов близьких людей 
обов’язково встановлять мир у всьому світі. Я 
вірю, що скоро обов’язково все має бути добре!

З повагою
Ростик

Hello!

My name is Rostyslav Slavsky. I am 11. I study in the 
6th form. I live in my beloved city. Unfortunately, it 
is not as safe as it used to be. However, it hasn’t 
stopped to be the most beloved and dear to my 
heart. I enjoy doing a lot of things and fill my life 
with new discoveries. 

I compose poems, go in for sport and communicate 
with my friends. It’s a pity that some of my friends 
left the city because it’s not safe. It’s terrible. 

I like reading interesting books especially, when 
there are adventures, cause you can imagine 
yourself as a main character of any adventure. I 
often listen to classical music because my sister is 
a violinist. I believe that painting, music, human 
kindness and love of our nearest and dearest 
people definitely create peace in the world. I hope 
that everything will be good soon! 

Truly yours, Rostyk 

Ростислав Славський, 
11 років, м. Горлівка,
Донецька область

Rostyslav Slavsky,
11 years old, Horlivka,

Donetsk region

КОМЕНТАР  ДО МАЛЮНКІВ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS

VITA_LINA
Як добре, що і у похмурих військових 
буднях діти можуть знайти хороше, чітко 
розуміють, що добро не знищено, що воно 
поряд, що його творять звичайні люди 
своїм подвигом, своєю небайдужістю.

VITA_LINA
That’s nice that in gloomy days of war 
children can find something good, they 
clearly understand that the good is not 
swept away, it is near; ordinary people 
make it with their great deeds, with 
their sensibility.
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B E S T P I C T U R E I N T H E C AT E G O R Y « D R AW I N G S O F C H I L D R E N AG E S 9 TO 12»

Андрій Малютін,  12 років,  м. Святогірськ,  Донецька область
Andrii Malyutin, 12 years old, Sviatohirsk, Donetsk  region

Андрій – вихованець санаторно-
оздоровчого центру соціальної 
реабілітації «Смарагдове місто», 
який знаходиться у Донецькій 
області (м. Святогірськ, с. Сосно-
ве Краснолиманського району). 
Андрій любить займатися вело-
спортом. 

Andrii is a patient of the The 
Rehabilitation and Health Center 
«Emerald City», which is located in 
Donetsk region, Svyatohirsk city, 
«Emerald City», which is located in 
Donetsk region, Svyatohirsk city, 
Sosnove village of Krasnolymanska 
area. Andrii likes cycling.

КОМЕНТАР У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY
TO THE PICTURES

IN SOCIAL NETWORKS

НІНА ОСТАПЕНКО
На жаль, серед винаходів 
людства є такі, що несуть 
смерть, наводять жах. А має 
бути не так!

 NINA OSTAPENKO
It’s pity that among the 
human inventions there 
are things bringing death 
and fear. It shouldn’t be 
that way!
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М А Л Ю Н К И Д І Т Е Й В І КОМ В ІД 9 Д О 12 Р О К І В

Художня студія Ірини Постолатьєвої
Art School of Irina PostolatevaТИХИЙ РАНОК QUIET MORNING

Вероніка 
Мєтелкіна, 

9 років,  
м. Стаханів, 

Луганська 
область
Veronika 

Metelkina,
 9 years old, 

Stakhaniv, 
Luhansk region

Керівник художньої студії, Ірина Посто- 
латьєва:  «Вероніка добра і мила дівчинка. 
Сім’я Вероніки не покидала місто. Її буди-
нок і автомобіль тата пошкоджені оскол-
ками. Вероніка місяць прожила у сховищі. 
На заняття у студію приходила бліда і сум-
на. З підвалу і назад... Не дивлячись на це, 
оптимізм живе в її малюнках у вигляді краси-
вих птахів, звірів і людей. У студії займається 
близько трьох років, у малюванні досягла 
відмінних результатів у техніці пастель і 
гуаш».

Irina Postolateva is the teacher of Art School. 
She comments: «Veronika is a kind and nice 
girl. Veronika’s family hasn’t left their native 
town. Veronika’s house and her father’s car were 
damaged by shelling. Veronika used to live in 
the basement shelter for month. She was pale 
and sad, when she came to the lessons. From the 
basement and back to it. Despite this fact, her 
pictures of beautiful birds, animals and people 
are full of optimism. Veronika has been studying 
in Art School for 3 years. She has achieved good 
results in drawing with pastel and gouache».

Diana Lisna, 10 years oldДіана Лісна, 10 років

Yaroslavа, 9 years oldЯрослава, 9 років
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D R AW I N G S O F C H I L D R E N AG E S 9 TO 12

МИЛИЙ ДІМ ПІД МИРНИМ НЕБОМ
SWEET HOME UNDER PEACEFUL SKY

Єлизавета Кісова,
10 років, м. Стаханів, 

Луганська область

Elyzaveta Kisova,
10 years old, Stakhaniv, 

Luhansk region

Керівник художньої студії, Ірина Посто-
латьєва: «Ліза чарівна й приваблива, 
дуже любить свою сім’ю і дім. У місті за-
лишалася під час обстрілів. Її будинок, на 
щастя, цілий, а сама Ліза знову радує нас 
своїми малюнками».

Irina Postolateva is the teacher of Art 
School. She comments: «Liza is a charming 
and pretty girl. She loves her family 
and home. She is still living in the town 
under the fire. Luckily, her house was not 
destroyed. Liza’s pictures delight us again 
and again».  

Danylo Bondarenko, 10 years old, 
Avdiivka, Donetsk region

Данило Бондаренко, 10 років, 
м. Авдіївка, Донецька область

Художня студія
Ірини Постолатьєвої

Art School
of Irina Postolateva
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ВІЙНА ТА МИР ПОВЕРНІТЬ МИР В УКРАЇНУWAR AND PEACE

RETURN PEACE TO UKRAINE 

Valery Ivanov, 11 years old,
Shakhtarsk, Donetsk region

Валерій Іванов, 11 років,
м. Шахтарськ,  Донецька область

Я так хочу скорей услышать
В ближайший утренний рассвет
Простую фразу без излишеств:
«Войны в Донбассе больше нет!»

One morning I would like to hear 
the news, namely, – there is no 
war in Donbas any more. 

ВІРШ НА МАЛЮНКУ
 МОВОЮ ОРИГІНАЛУ

Анастасія,  
9 років.
Малюнок:  
«Поверніть 
мир в Україну»

Anastasia, 
9 years old. 
«Reurn peace
to Ukraine» 
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D R AW I N G S O F C H I L D R E N AG E S 9 TO 12

PEACE ON THE EARTH

HOUSE UNDER BLUE SKY

Albina Malyuk, 10 years old, 
Stakhaniv, Luhansk region.
«House under blue sky» 

Альбіна Малюк, 10 років,
м. Стаханів,  Луганська область.
Малюнок: «Будинок під
небом блакитним»

МИР НА ВСІЙ ЗЕМЛІ БУДИНОК ПІД НЕБОМ БЛАКИТНИМ

Олександра Андрійчук,
11 років, м. Донецьк

Оlexandra Andriychuk,
11 years old, Donetsk

Художня студія Ірини Постолатьєвої
Art School of Irina Postolateva

Керівник художньої студії, Ірина 
Постолатьєва: «Альбіна – мила і 
чарівна часточка нашого колек-
тиву. У місті весь час з початку 
військових дій. Як і всі, заняття 
у студії припиняла лише під час 
сильних обстрілів».

Irina Postolateva is the teacher of Art 
School. She comments: «Albyna is 
sweet and charming member of our 
team. She is staying in town from the 
beginning of military actions. She 
stopped attending lessons only due to 
intensive shelling».



29

М А Л Ю Н К И Д І Т Е Й В І КОМ В ІД 9 Д О 12 Р О К І В

ВІД СЛІЗ ДО РАДОСТІ FROM TEARS TO JOY Ксенія Іванова, 9 років, м. Донецьк
Ksenia Ivanova, 9 years old, Donetsk

Я, Іванова Ксенія, живу зі своїми батьками і трьома 
молодшими сестрами у місті Донецьку. Незважаючи 
на війну в нашому регіоні, закінчила третій клас 
загальноосвітньої школи, граю на скрипці, займаюся 
гімнастикою, захоплююся читанням і бісероплетінням. 
Про війну взагалі чула з розповідей моєї прабабусі, 
яка казала, що це дуже страшно і боляче. А в 2014 
році батьки і в школі пояснили, що у нас теж почалася 
війна. Одного разу в школі під час уроків всіх школярів 
та вчителів зібрали на першому поверсі і відправляли 
у бомбосховище, тому що почався сильний обстріл 
міста. Я чула дуже сильні звуки вибухів, мені було 

страшно, але, незважаючи на це, я побігла додому, 
тому що наш будинок розташований дуже близько 
від школи. Я просила Бога, щоб Він мене захистив, 
і все закінчилося добре. Я вірю в те, що якщо діти 
просять Бога про захист, то Він їх чує і допомагає. 
Моя робота називається «Від сліз до радості», тому 
що хочеться, щоб швидше закінчилася війна, і ми 
всі разом піднялися по зелених квітучих сходах від 
вибухів, вогню і біди до посмішок, дитячого сміху, 
радості і щастя. Думаю, для того, щоб закінчилася 
війна, потрібно, щоб в серцях усіх людей оселилася 
ЛЮБОВ -  і тоді настане МИР!

My name is Ivanova Ksenia. I live 
with my parents and three younger 
sisters in Donetsk. Despite the war 
in our region, I finished the 3rd 
form of the secondary school. I play 
the violin, go into gymnastics. I am 
keen on reading and beadwork. 
I was listening to my grandmother’s 
stories about the war. She told me 
it was terrible and painful. In 2014 
my parents and teachers in school 
explained that the war had started 
here, in our region. 
Once upon a time, during the 
lessons at school, all schoolchildren 
and teachers were gathered on the 
ground floor and sent to basement 
shelter due to heavy shelling in 
the city. I heard very loud sounds 

of explosions. I was very scared, 
but, nevertheless, I ran home (our 
house was very close to school). I 
asked God to protect me. I believe 
if children ask God for protection, 
He will hear them and help them. 
I called my picture “From Tears 
to Joy” because I would like the 
end of the war as quickly as it is 
possible. After that we all will go 
up the green and blooming stairs 
away from bomb explosions, fire 
and calamity to smiles, children’s 
laughter, joy and happiness. In my 
opinion, on order to stop the war, 
LOVE should be settled in people’s 
heart. And then the PEACE will 
come!

КОМЕНТАР ДО  МАЛЮНКІВ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY TO THE 
PICTURES IN SOCIAL 

NETWORKS

НАТАЛІЯ

Як таке могло статися у наш су-
часний мирний час! Дітки стали 
мимовільними свідками війни і 
змушені виживати у військових 
умовах!!! Дуже шкода цих діток, 
багато хто втратив батьків, братів 
і сестер.

NATALIIA 

How could it happen in our 
modern time? Kids became 
unexpected witness of war 
and have to survive in war 
conditions. I am really sorry for 
them. Plethora children lost their 
parents, brothers and sisters.
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Микита Новокрещенов, 11 років,
м. Донецьк

Mykyta Novokreschenov, 11 years old,
Donetsk

Малюнки, відправлені дітьми-вихованцями 
Донецької спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату №22 (школа постраждала від обстрілів і 
потребує відновлення). Автори - діти з діагнозом 
ДЦП.

These pictures were sent by foster children from Donetsk 
special secondary boarding school No. 22. (School was 
damaged by shelling and requires reconstruction). 
The authors - are children, who have cerebral spastic 
infantile paralysis diagnosis. 

Dmytro  Karakai, 10 years old, DonetskДмитро Каракай, 10 років, м. Донецьк



31

М А Л Ю Н К И Д І Т Е Й В І КОМ В ІД 9 Д О 12 Р О К І В

ДОНБАС ХОЧЕ МИРУ DONBAS WANTS PEACE Максим Александров, 12 років,  м. Донецьк

Maxim Alexandrov, 12 years old, Donetsk

Ada Bozpynar, 10 years old, Makiivka, Donetsk regionАда Бозпинар, 10 років, м. Макіївка, Донецька область

Evgen Volha, 10 years old, DonetskЄвген Волга, 10 років, м. Донецьк
КОМЕНТАР У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ COMMENTARY TO THE PICTURES IN SOCIAL NETWORKS

CATHERINE BERLINSKAYA 

Які чудові малюнки. З глибоким 
змістом, всі красиві. Організатори 
молодці. Нехай не повторюються 
жахливі моменти, які довелося пере-
жити. Всім дітям і батькам бажаю миру 
на нашій землі.

CATHERINE BERLINSKAYA 
These drawings are amazing. All of it 
have deep sense and are beautiful. 
Organizers are great. Let terrible 
moments (which we had to go through) 
do not repeat. I wish peace to all 
children and parents. 
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Я – Анна Борисівна Гуменюк. Мені 10 років. Раніше я про-
живала у місті, де народилася – Донецьку! Проте обставини 
склалися не дуже добре – до нас прийшла війна…
Своє  десятиріччя я святкувала у новому для мене місті – 
Маріуполі. Колись я навчалася у школі № 33 м. Донецька. 
Після того, як її розбомбили, я сумувала за уроками, за днями 
букваря та циферок… 
На щастя, прекрасне нове місто прихистило мене.  Зараз 
я закінчила 4 Б клас СШ № 37 м. Маріуполя. Я звикла. А що 
ви  очікували  від десятирічної дівчинки?!  До речі, 4 клас я 
закінчила на відмінно.
Ким я хочу стати? Ви, прочитавши мою історію,  припусти-
те, що письменницею. Ні! Я скажу: «Письменницею, стома-
тологом, танцюристкою, гімнасткою, художницею, поваром, 
співачкою»… Скажете, що це неможливо! Ха, ха, ха! Для мене 
немає неможливого! Я буду наполегливо працювати !!! у ме-
не 10000000000 друзів! І вони завжди прийдуть на допомогу!
Я дуже сумую за бабусями та дідусями, котрі залишилися у 
Донецьку. А смерть, на мою думку, - це кров на донецькій 
землі.
Мене і моїх однокласників розкидало по всій Україні!!!
І, звичайно ж, додам як письменник:
Весь світ в руках дітей,
І діти зовсім не хочуть його 
упустити.
Війна раптово з’явилася,
Проте волю не зломила,
Діти завжди оберігатимуть мир.
Війна нас не злякає,
Захист миру потрібен! 
Не втрать його!
Ти ,  я і всі друзі
Зберегти мир маємо!
Отож не втратьмо свій шанс!
Борімось!
І Батьківщину збережімо!!!
Нехай мир завжди буде на землі!!!
Дякую за увагу! 

I am Anna Humenyuk. I used to live in Donetsk - the 
city, where I was born. However, the circumstances have 
changed and not for the best. My 10-year birthday I 
celebrated in a new city – Mariupol. I studied in school 
No. 33 in Donetsk. When my school had been destroyed 
by bombing, I missed those days full of letters and 
numbers. 
However, wonderful new city gave me the shelter. 
Nowadays, I finished 4-B form in school No. 34 of 
Mariupol. I get used to it! What did you expect from a 
10-year-old girl? By the way, I finished the 4th form only 
with excellent marks. 
What do I want to become? 
After reading my story, you could say: «she will be 
a writer». No! My answer is writer, dentist, dancer, 
gymnast, artist, cook, singer. You think it’s impossible? 
There is nothing impossible for me. I will work very hard. 
I have millions of friends. They will always help me. 
I really miss my grandparents, who stayed in Donetsk. It’s 

very sad. In my opinion, death is blood in Donetsk. 
In conclusion, I want to add as a writer: 

The world is in children’s 
hands and they are 
afraid to drop it. 

The war has 
appeared, but our will 

is not broken. 
All the children will 

always take care of 
peace, 

The war won’t frighten us. 
We have to protect the 

peace. Don’t lose it. 
Only you, and me and all 

friends must keep the peace. 
Fight and save the peace on 

the Earth.
Thank you for reading! 

Anna Humenyuk,
10 years old, Donetsk

Анна Гуменюк, 10 років, м. Донецьк

ХОЧУ НАВЧАТИСЯ В РІДНІЙ ДОНЕЦЬКІЙ ШКОЛІ

I WANT TO STUDY
IN MY SCHOOL IN DONETSK
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Sonia Tuleneva, 9 years old, DonetskСоня Тюлєнєва, 9 років, м. Донецьк

КОМЕНТАР ДО МАЛЮНКІВ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ COMMENTARY TO THE 

PICTURES IN SOCIAL NETWORKS

ГАННА БРИСЬ
Хто б міг подумати, що у нас з’являться реальні 
діти війни. Ми звикли, що діти війни - це люди 
пенсійного віку.

HANNA BRYS
Who would have thought that we could have 
real children of war? We used to think that the 
children of war are the people of retirement age. 

Dasha Chyehlataya, 9 years oldДаша Чєхлатая, 9 років

Dmytro Petrov, 9 years old,  DonetskДмитро Петров, 9 років, м. Донецьк
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Катя Волга,
11 років,

м. Донецьк

Katya Volha,
11 years old,

Donetsk

Олександр
Москалєв,

12 років,
м. Донецьк

Oleksander
Moskalyev,

12 years old,
Donetsk

КОМЕНТАР ДО 
МАЛЮНКІВ У 

УСОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

КОМЕНТАРІ МАЛЮНКІВ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY TO THE 
PICTURES IN SOCIAL 

NETWORKS

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS

ТОМА 
Прикро і соромно - дорослі навчають дітей не 
сваритися, не битися, вирішувати проблеми мирно 
і не бути жорстокими... Та, одночасно, влаштовують 
війни, не вміють вибачати, не бажають дотримуватись 
своїх же порад...

ВІТАЛІНА КИЙ
Серце болить від розуміння того, через 
що пройшли і що відчувають діти 
Донбасу. Господи, збережи дітей і дай 
мудрості дорослим зупинити війну. 
Збережи Україну!

TOMA
It is sad and shameful - adults teach children not to 
quarrel, do not fight, solve problems peacefully and not 
be cruel ...  At the same time, they carry out the war, can 
not forgive, do not want to adhere to their own advice ... 

VITALINA KIY 
My heart is full of pain due to the 
understanding of events and feelings, 
which were overcome by Donbas children. 
Lord, keep children and adults give wisdom 
to stop the war. Save Ukraine! 
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Віолета Кабацкая, 9 років                                                                                                                 Violeta Kabatskaya, 9 years old

Oksana Voropaeva, 12 years old, DonetskОксана Воропаєва,12 років, м. Донецьк

КОМЕНТАР МАЛЮНКІВ
 У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS

ВІКА
Вітаю переможців конкурсу!!! Молодці, що 
організували такого роду конкурс! Хоч якось 
потрібно діток відволікати від тих подій, що 
кояться у країні! Можна не тільки художні 
конкурси проводити, а і танцювальні, вокаль-
ні та т.п. Зараз дуже багато талановитих діток! 
Миру і любові усім діткам!!!

VIKA
Congratulations to the winners!!!  Organizes 
of this competition are marvelous! We have 
to distract children from the events that are 
happening in the country! It could be not 
only an art contest, but also dance, vocal, 
etc. Nowadays, there is a lot of talented kids! 
Peace and love to all kiddies!!! 
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Софія Тюлєніна, 10 років,  м. Донецьк

Sofia Tyulyenina, 10 years old,  Donetsk

Hanna Haronyuk, 10 years old, DonetskГанна Гаронюк, 10 років, м. Донецьк Vadim Sotnikov, 10 years old, DonetskВадім Сотніков, 10 років, м. Донецьк

ЯРОСЛАВ МИХАЙЛЕНКО 

Прикро, що діти в такому ранньому 
віці таке пережили. Це травма на все 
життя. З ними повинен працювати 
фахівець. Психіка порушена, кожного 
«хлопка» бояться. Скоріше б це все 
закінчилося.

JAROSLAV MIKHAYLENKO

It is a pity that children at an early age 
had to experience such events. This is 
trauma for life. Specialists should work 
with them. The psyche is broken. They 
afraid of each clap. Let the war comes to 
end as soon as possible!

КОМЕНТАР МАЛЮНКІВ
 У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS
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МИР НА ВСІЙ ЗЕМЛІ

PEACE ON THE EARTH Daria Archakova,
11 years old,  Donetsk

Дар’я Арчакова, 
11 років, м. Донецьк

PERSONA VICTORY 
Подивіться уважно на цей малюнок! Діти 
хочуть миру всього лише. Добре б, якщо б 
конфліктуючі сторони приймали це всерйоз.

PERSONA VICTORY 
Look closely at this picture! Children want 
only peace. It would be good if the conflict 
parties took it seriously. 

Аліна Селіщева, м. Торез, Донецька область 

Alina Selishcheva, Torez, Donetsk region

КОМЕНТАР МАЛЮНКІВ
 У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS
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Violeta Kabacka, 9 years oldВіолета Кабацька,  9 років
Karina Ivanova, 12 years old,
Shakhtarsk, Donetsk region

Карина Іванова, 12 років, 
м. Шахтарськ, Донецька область

Олександр – вихованець санаторно-
оздоровчого центру соціальної реабілітації 
«Смарагдове місто», який знаходиться у 
Донецькій області (м. Святогірськ, с. Соснове 
Краснолиманського району). Олександр 
любить грати у волейбол.

Оleksandr – is  a patient of the The 
Rehabilitation and Health Center 
«Emerald City», which is located in 
Donetsk region, Svyatohirsk city, 
Sosnove village of Krasnolymanska area. 
Оleksandr likes to play volleyball. 

Олександр 
Чермаков,
9 років, 
м. Донецк
Оleksander 
Chermakov,
9 years old,
Donetsk

МИ ЗА МИР! WE WANT PEACE 
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Simeon Ivanov, 9 years old, Shakhtarsk, Donetsk region

Сімеон Іванов, 9 років, м. Шахтарськ, Донецька область

Kamila Klimova,
11 years old, Donetsk

Каміла Клімова, 
11 років, м. Донецьк

Дмитро – вихованець санаторно – оздоров-
чого центру соціальної реабілітації 
«Смарагдове місто», який знаходиться у 
Донецькій області (м. Святогірськ, с. Соснове 
Краснолиманського району). Дмитро любить 
малювати.

Dmytro is  a patient of the The Rehabilitation 
and Health Center «Emerald City», which is 
located in Donetsk region, Svyatohirsk city, 
Sosnove village of Krasnolymanska area. 
Dmytro likes to draw. 

Дмитро 
Станіславчук,
11 років, 
м. Донецьк
Dmytro
Stanislavchuk,
11years old,
Donetsk

ВІЙНА WAR
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Я ХОЧУ МИРУ! Я НЕ ХОЧУ ВІЙНИ!

I WANT PEACE! I DON’T WANT WAR!

Оксана Волга, 10 років,  м. Донецьк

Марія  Катанаєва, 
10 років,  м. Донецьк

Oksana  Volha, 10 years old, Donetsk

Maria Katanaieva, 10 years old, Donetsk

Roma Nyevyerskyy, 9 years old,
Horlivka, Donetsk region

Рома Нєвєрський, 9 років,
м. Горлівка, Донецька область

Oleksander Lisnyi, 9 years oldОлександр Лісний, 9 років

КОМЕНТАР МАЛЮНКВІВ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS

ЄВГЕН ЛУКАШЕВСЬКИЙ

Звичайно ж, діти хочуть виключно 
миру. І на малюнках вони це яскраво 
виражають. Добре, що проводиться 
такий конкурс.

EVGEN LUKASHEVSKYI

Of course, children want nothing, but 
peace. The pictures demonstrate it 
clearly. Thank you for such a contest. 
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Pavletsov Daniel, 12 years old,
Petrovsky district of  Donetsk

Misha Shamardin,
11 years old, Donetsk

Данило Павлєцов,  12 років,
Петровський район м. Донецька

Міша Шамардін, 
11років, м. Донецьк

МИР НА ЗЕМЛІ! PEACE ON THE EARTH! Дар’я Мураєва,  12 років,  м. Донецьк
Daria Muraeva,  12 years old, Donetsk

КОМЕНТАР МАЛЮНКІВ У
СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

МАРИНА СОЛОМОН
Прекрасні малюнки, дітки щиро бажають миру і 
не заслуговують на те, через що їм доводиться 
проходити. Швидше б весь цей жах закінчився.

MARINA SOLOMON 
Pictures are beautiful. Kids do not deserve to go 
through such events. Let the war comes to end as 
soon as possible!

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS
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МАЛЮНКИ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 13 ДО 16 РОКІВ

PICTURES OF CHILDREN AGES 13 TO 16 

Роботи учасників старшої вікової гру-
пи відображають характерний для віку 
інтерес до світоглядних, філософських, 
соціально значущих питань, що свідчить 
про процес формування системи 
цінностей і життєвої позиції. Звертає на 
себе увагу значна частка робіт, присвяче-
них національно-патріотичній тематиці. 
Представлені роботи відображають до-
рослий рівень особистісної та соціальної 
зрілості, здатність до панорамного, 
комплексного і, при цьому - досить 
деталізованого сприйняття дійсності. У 
більшості робіт актуалізується потреба у 
стійкому, стабільному, щасливому і захи-
щеному світі. Разом з тим, відзначаються 
і моменти, що свідчать про складнощі 
у процесі дорослішання, такі вікові 
особливості, як юнацький максималізм, 
егоцентризм, “чорно-біле”, полярне мис-
лення.

Таким чином, у малюнках проявляють-
ся вікові особливості когнітивної та 
емоційної сфери дітей, їх соціальної 
ситуації, відбивається процес становлен-
ня соціальної позиції у ході дорослішання. 
У деяких випадках відзначаються особли-
вості зображень, які можуть свідчити 
про прояви емоційного неблагополуччя, 
зокрема, високої тривоги, а також про 
актуалізацію потреби у захисті й безпеці.

Психологи Н.І. Кузнєцова 
та І.Н. Клещерова,
Центр реабілітації дітей з органічним 
ураженням нервової системи 
МОЗ України.

The works of older age group represent 
specific interest for world outlook, 
philosophical and social important issues. 
It is the evidence of forming the value 
system and attitude to life.
It should be mentioned that significant 
part of the pictures are devoted to national 
and patriotic topic. Presented drawings 
demonstrate the high level of personal 
and social maturity, ability to panoramic, 
comprehensive and rather detailed 

interpretation of reality. 
Demand in steady, stable, happy and safe 
world is the main message of the pictures. 
At the same time, we should mark some 
peculiarities that show the difficulties in 
growing up such as youthful maximalism, 
egocentrism, “black and white”, polar 
thinking. 
For instance, there are particular qualities of 
cognitive and emotional areas of the children, 
their social situations in the pictures. 

Drawings demonstrate the process of growing 
up and formation of social awareness.
In some cases, images show emotional 
problems, namely, anxiety and need for the 
protection and safety. 

N.I. Kuznetsova and I.N. Klescherova, 
psychiatrists of the Rehabilitation center for 
children with organic lesions of the nervous 
system of the Ministry of Health of Ukraine.
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Максим – вихованець санаторно – оздоровчого центру соціальної 
реабілітації «Смарагдове місто», який знаходиться у Донецькій області 
(м. Святогірськ, с. Соснове Краснолиманського району). Максим любить 
читати фантастичну літературу.

Maxim is  a patient of the The Rehabilitation and Health Center «Emerald 
City», which is located in Donetsk region, Svyatohirsk city, Sosnove village of 
Krasnolymanska area. He enjoys reading fiction. 

КОМЕНТАР У 
СОЦІАЛЬНІЙ 
МЕРЕЖІ

COMMENTARY
 TO THE PICTURES

IN SOCIAL NETWORKS

PATROIT
Не знаю, навмисно автор так 
намалював, чи ні, проте право-
руч нібито донбаські степи з те-
риконами, а зліва -  Карпати зі 
своїми лісами. І ця кров, що  тече 
з воєнного пейзажу на мирний… 
Це дуже символічно.

PATROIT
I I’m not sure if the author painted 
it with certain purpose or not, but  
it looks like  Donbas steppe with 
waste banks on the left and the 
Carpathian Mountains  with deep 
woods on the right. And the blood 
trickling down from war landscape 
to peace one; it’s full of symbols.

Максим Сергєєв, 
15 років, м. Сніжне,
Донецька область    

Maxim Sergeev,
15 years old, Snizhne, 
Donetsk region
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НЕХАЙ НЕ БУДЕ ВІЙНИ LET THERE BE NO WAR 

Софія Сбітнєва, 14 років, м. Слов’янськ, Донецька область Sofiya Sbitnyeva, 14 years old, Sloviansk, Donetsk region 

Мені здається, історіі дітей, які пережили дон-
баське пекло, не вирізняються надмірною 
оригінальністю – в усіх одне й те саме бажання, 
бажання миру у свій дім і у свою країну. Просто од-
ного чудового весняного ранку ти прокидаєшся 
через гул вертольотів і автоматні черги, наче у 
якомусь голлівудському фільмі, де через кілька 
годин прилетить Супермен і врятує усіх. Але час 
іде, ні про якого Супермена не може йти мова, 
надія тане, немов морозиво під пекучим сонцем, 
і єдине бажання, яке в тебе залишається, – почу-
ти тишу. Не ту моторошну тишу в перервах між 
залпами, від якої стигне кров у жилах, а звичай-
ну, ранкову тишу, коли ще люди не повиходили зі 
своїх домівок, коли міста солодко сплять і ніхто 
навіть не замислюється над тим, що може бути 
щось страшніше, ніж відключення електроенергії 
під час перегляду улюбленого фільму. От і у мене 
немає ніякої надто оригінальної історіі, на основі 
якої можна було б написати якийсь культовий ро-
ман і стати популярнішим, ніж Дереш. Я просто 
хочу миру у свій дім і у свою країну. 
 Із повагою Софія

I think that the stories of children, who have survived 
in Donetsk “hell”, are not very original – all the children 
have the same desire – they are eager to have peace 
and to return at home and in the country. Just to wake 
up in one beautiful spring morning due to the noise 
of helicopter, gunfire like in the Hollywood action 
movie. You would wait for the Superman, who would 
come in some hours and save everybody. 
However, time has passed. There is no Superman. Our 
hope is melting like ice-cream under the hot sun, and 
you have the only wish – to hear the silence. You don’t 
want to listen to the frightful silence between volleys 
of weapons, which makes your blood run cold. You 
would like to listen to usual morning silence, when 
people haven’t left their homes yet, when cities and 
towns are sleeping peacefully. 
Nobody thinks about nothing more terrible than 
switching off electricity, while you are watching your 
favorite film. 
I also don’t have any special story, which could be the 
basis for cult novel and becomes more popular than 
Lubko Deresh ones. I just want peace at home and in 
the country. 

Best wishes, Sofiya 
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Художня студія
Ірини Постолатьєвої

Art School
of Irina Postolateva

У ПОРОЖНІ МІСТА ПОВЕРНУТЬСЯ ДІТИ...
CHILDREN WILL RETURN IN EMPTY TOWNS… 

Богдан Заболотний,
14 років, м. Стаханів, 

Луганська область

Bohdan Zabolotny,
14 years old, 

Stakhaniv,
Luhansk region

Керівник художньої студії, Ірина Посто-
латьєва: «Богдан - душа компанії, дотепний і 
жартівливий, володіє глибокими енциклопе-
дичними знаннями, різнобічно розвинений і 
допитливий.
Богдан був вимушений тимчасово покину-
ти своє місто під час сильних обстрілів, коли 
сусідній будинок був зруйнований повністю. 
Його поверненню ми дуже раді».

Irina Postolateva is the teacher of Art School. 
She comments: «Bohdan is the life and soul 
of our team; he is also witty and facetious. 
Bohdan has deep encyclopedic knowledge, he 
is curious  and versatile personality.
Bohdan had to leave his town due to the heavy 
shelling, when the neighboring house was 
completely destroyed. We are happy about his 
returning to the town».  

Nina Kolesnikova, 15 years old, Sviatohirsk, Donetsk region

Ніна Колесникова, 15 років, м. Святогірськ,  Донецька область

Tetiana Voropayeva,
14 years old, Donetsk

Тетяна Воропаєва,
14 років, м. Донецьк
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Alona Deineko, 15 years old, Horlivka, Donetsk region

Альона Дейнеко, 15 років, м. Горлівка, Донецька область

КОМЕНТАР ДО МАЛЮНКІВ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS

ОЛЕНА ГОНЧАРОВА
Кажуть, що цінуєш те, що втратив… Ці діти сповна 
засвоїли, що таке війна, а тому їхні малюнки – це 
ода миру. Переглядаєш їх і розумієш, що головне.

OLENA GONCHAROVA
They say: «You never know the value of what you 
have till you lose it». These children absolutely 
realized what the war is, that’s why their pictures 
are the Ode to Peace. You look through it and 
understand what is important. 

Tetiana Voropayeva, 14 years old, Donetsk

Тетяна Воропаєва, 14 років, м. Донецьк

Nastia Volha, 15 years old, DonetskНастя Волга, 15 років, м. Донецьк
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Влад Большаков, 15 років,
м. Часів Яр, Донецька область. 
Займається в гуртку «Комп’ютерна абетка»

Аліна Селіщева, 15  років, м. Торез,
Донецька область. Аліна захоплюється співом

Vlad Bolshakov, 15 years old, 
Chasiv Yar, Donetsk region. 
He attends the lessons of «Computer alphabet»

Alina Selishcheva, 15 years old, Torez, 
Donetsk region. Alina enjoys singing

Максим Панарін, 15 років,
м. Святогірськ, Донецька область.
Максим любить читати книги

Maxim Panarin, 15 years old, 
Sviatohirsk, Donetsk region. 

Maxim likes to read books. 

Малюнки вихованців Санаторно – оздоровчого центру 
соціальної реабілітації «Смарагдове місто», який зна-
ходиться у Донецькій області.

Here is the drawings of pupils from  Rehabilitation 
Sanatorium «Emerald City», which is located in 
Donetsk region .
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Володимир Васильєв, 14 років. Вихованець 
Донецької спеціалізованої школи-інтернату 
№22. Діагноз –ДЦП.

 Volodymyr Vasiliev, 14 years old. He has pupil of 
Donetsk boarding school No22 cerebral spastic 
infantile paralysis diagnosis.   

КОМЕНТАР ДО МАЛЮНКІВ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS

ОЛЕГ ОСТАПЕНКО 
Усі малюнки гарні. Радує, що не зважаючи на 
пережите, діти не втратили оптимізм та надію…

OLEG OSTAPENKO
All pictures are great. I am glad that despite the events, 
children have not lost their hope and optimism ... 
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Olga Parakhina, 14 years old, 
Stakhaniv, Luhansk region

Оля Парахіна, 14 років, 
м. Стаханів, Луганська область

Tetiana Strashnіuk, 14 years old, Donetsk

Таня Страшнюк,14 років, м. Донецьк

КОМЕНТАР ДО МАЛЮНКІВ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS

ВАЛЕНТИНА СТАРЧУК
Переглядаючи дитячі роботи, переконуюся, що 
країна, яка має таку зміну, має майбутнє!  Ці  діти 
через скруту змушені були рано подорослішати 
і зрозуміти, що найцінніше у житті.

VALENTINA STARCHUK
Looking through the children’s pictures, I am sure that 
the country that with such generation has a future! 
These children had to grow up early and realize that 
the most valuable thing in life. 

ДІТИ  ДО ВІЙНИ

CHILDREN BEFORE THE WAR
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Tetiana Bulyhina, 14 years old, Makiivka, Donetsk region

Тетяна Булигіна, 14 років, м. Макіївка

Yelyzaveta Dehtaryk,16 years old, 
Stakhaniv, Luhansk region 

Єлизавета Дехтярук, 16 років, 
м. Стаханів, Луганська область

Керівник художньої студії, Ірина Постолатьєва: 
«Єлизавета мріє стати художником. У місті залиша-
лася весь час. Дуже емоційно переживає все, що 
відбувається і не розуміє, чому не можна просто 
ЖИТИ. Без війни, горя, втрат».

Irina Postolateva is the teacher of Art School. She 
comments: «Yelyzaveta dreams of becoming an artist. 
She was staying in town all the time. Yelyzaveta doesn’t 
understand why it’s impossible just to LIVE. Without war, 
sorrow and losses». 

СВІТ, ЯКИЙ ПОТРІБЕН МЕНІ

THE WORLD I NEED 

НІ ВІЙНІ!
NO WAR!

Художня студія Ірини Постолатьєвої
Art School of Irina Postolateva
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Volodymir Prokopiev, 
16 years old, Snizhne, 
Donetsk region. Volodymir likes painting.

Володимир Прокоп’єв, 16 років,
м. Сніжне, Донецька область.

Захоплюється малюванням

Volodymir Rahuz,16 years old, 
Sviatohirsk, Donetsk region. 

Volodymir likes sports

Oleksandra Krivosheyeva,
14 years old, Sviatohirsk, Donetsk 

region. Oleksandra enjoys dancing

Володимир Рагуз, 16 років, 
м. Святогірськ, Донецька область.  
Захоплюється спортом

Олександра Кривошеєва, 14 років, 
м. Святогірськ, Донецька область.  
Захоплюється танцями

БОЖЕ! ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНУ! 

MAY GOD! SAVE UKRAINE!

Малюнки вихованців Санаторно – оздоровчого 
центру соціальної реабілітації «Смарагдове 
місто», який знаходиться у Донецькій області.

Here is the drawings of pupils from Rehabilitation 
Sanatorium «Emerald City», which is located in 
Donetsk region.
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Irina Tychina, 14 years old, 
Snizhne, Donetsk region.
 Irina likes to embroider

Ірина Тичіна,14 років, м. Сніжне, Донецька область.
 Ірина любить вишивати

Vira Proskurina,
16 years old, Horlivka,

Donetsk region

Віра Проскуріна,
16 років, м. Горлівка, 
Донецька область

НІ ВІЙНІ 

NO WAR

Малюнок вихованки Санаторно – 
оздоровчого центру соціальної реабілітації 
«Смарагдове місто», який знаходиться у 
Донецькій області.

Here is the drawings of pupils from 
Rehabilitation Sanatorium «Emerald City», 
which is located in Donetsk region.
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Аліса Линнік, 15 років, м. Донецьк.
Аліса захоплюється танцями.
Назва малюнку: «Дай Боже мир і достаток!»

Аліса Линнік, 15 років, м. Донецьк.

Alisa Lynnik, 15 years old, Donetsk.
Alisa enjoys dancing. Name of the picture:
«God grant Us peace and prosperity!»

Alisa Lynnik, 15 years old, Donetsk. 

Діана Федоренко, 14 років,
м. Святогірськ, Донецька область.
Діана захоплюється танцями

Diana Fedorenko, 14 years old, 
Sviatohirsk, Donetsk region. 

Diana enjoys dancing

Малюнки вихованців Санаторно – оздоровчого 
центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто», 
який знаходиться у Донецькій області.

Here is the drawings of pupils from Rehabilitation 
Sanatorium «Emerald City», which is located in 
Donetsk region.
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Ірина Александрова, 14 ро-
ків. Вихованка Донецької 
спеціалізованої школи-
інтернату №22. Діагноз – ДЦП. 

Тетяна Булигіна, 14 років, м. Макіївка, Донецька область

The author of this drawing 
is Iryna Aleksandrova. She is 
a pupil of Donetsk boarding 
school No22. Iryna is 14 years 
old.  She has cerebral spastic 
infantile paralysis diagnosis. 

Tetiana Bulyhina, 14 years old, Makiivka, Donetsk region

КОМЕНТАРІ ДО МАЛЮНКІВ
 У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY TO THE PICTURES
IN SOCIAL NETWORKS

ВІРА СЕМЕНОВА
Ці роботи нікого не залишать байдужими. Слід пишати-
ся, що маємо таких сильних духом дітей!

VIRA SEMENOVA
Nobody is indifferent to these pictures. We should be 
proud of our children with such a strong spirit. 

БЕРЕЖИ СВОЮ ПЛАНЕТУ

МРІЯ ПРО МИР...
SAVE OUR PLANET DREAM OF PEACE...
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Оксана Дубровкіна, 16 років, м. Сніжне, Донецька область. 
Оксана займається волейболом

Христина Касторнова, 16 років, м. Донецьк. 
Малюнок: «Ні війні!».
Христина займається волейболом

Oksana Dubrovkina, 16 years old,
Snizhne, Donetsk region. Oksana plays volleyball

Khrystyna Kastornova, 16 years old, Donetsk. 
«No war!» 

Christina plays volleyball

Єлизавета Нікіфорова, 
13 років, м. Авдіївка, 
Донецька область

Yelyzaveta Nikiforova,
13 years old, Avdiivka,

Donetsk region

Малюнки вихованців Санаторно – оздоровчого 
центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто», 
який знаходиться у Донецькій області.

Here is the drawings of pupils from Rehabilitation 
Sanatorium «Emerald City», which is located in 
Donetsk region. 
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Володимир Прокоп’єв, 16 років,
м. Сніжне, Донецька область. 
Захоплюється малюванням

Сергій Ларкін, 14 років, м. Сніжне, 
Донецька область. Сергій грає в шахи

Volodymir Prokopiev,
16 years old, Snizhne, Donetsk region. 
Volodymir enjoys painting

Sergiy Larkin, 14 years old, Snizhne, Donetsk region. 
Sergiy enjoys playing chess

Ніна Колеснікова, 15 років, 
м. Мар’їнка, Донецька область. 
Ніна любить читати книги

Nina Kolesnikova, 15years old, 
Maryinka, Donetsk region.

Nina likes to read books

Малюнки вихованців Санаторно – оздоровчого 
центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто», 
який знаходиться у Донецькій області.

Pictures by foster children from sanatorium-and-
health center of social rehabilitation «Emerald City», 
which is situated in Donetsk Oblast.
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Oksana Dubrovkina, 16 years old, Snizhne, Donetsk region 
Oksana goes in for volleyball

Оксана Дубровкіна, 16 років, м. Сніжне, Донецька область.
Оксана займається волейболом

Avraam Kuznetsov, 16 years old, 
Chasiv Yar, Donetsk region. 
Avraam attends art lesson.

Vladyslav Sharov, 14 years old, 
Donetsk. He attends lessons of the 

«Computer alphabet»

Авраам Кузнєцов, 16 років, 
м. Часів Яр, Донецька область. 
Займається малюванням

Владислав Шаров, 14 років, 
м. Донецьк. Займається в гуртку 
«Комп’ютерна абетка»

Малюнки вихованців Санаторно – оздоровчого 
центру соціальної реабілітації «Смарагдове 
місто», який знаходиться у Донецькій області.

Here is the drawings of pupils from Rehabilitation 
Sanatorium «Emerald City», which is located in 
Donetsk region. 
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Volodymir Prokopiev, 16 years old, Snizhne, 
Donetsk region. Volodymir enjoys painting

Володимир Прокоп’єв, 16 років,
м. Сніжне, Донецька область. Захоплюється малюванням

Yuri Solovyov,
14 years old, Donetsk. 

Yuri plays football

Юрій Соловйов,
14 років, м. Донецьк.  
Юрій грає у футбол

Малюнки вихованців Санаторно – оздоровчого 
центру соціальної реабілітації «Смарагдове 
місто», який знаходиться у Донецькій області.

Here is the drawings of pupils from Rehabilitation 
Sanatorium «Emerald City», which is located in 
Donetsk region. 
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Dasha Nikulina, 16 years old, 
Horlivka, Donetsk region

Maria Kravec, 15 years old, Horlivka, 
Donetsk region

Даша Нікуліна,16 років,
м. Горлівка, Донецька область

Марія Кравець,15 років,
м. Горлівка, Донецька область

КОМЕНТАР ДО МАЛЮНКІВ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY TO THE PICTURES IN 
SOCIAL NETWORKS

РОМАН ОВЧАРУК
Чомусь у нашій країні діти мудріші за дорослих. Вони 
цінують те, що «досвідчені» та «освічені» ставлять не 
на перше місце, на жаль.

ROMAN OVCHARUK
In our country children are wiser than adults. They 
appreciate things that «experienced» and «educated» 
people, unfortunately, do not put in the first place. 
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ПРО ВІЙНУ ABOUT WAR

Аліна Бова, 10 років,
м. Макіївка, Донецька область

Alina Bova, 10 years old,
Makiivka, Donetsk  region

Мене звати Аліна. Мені 10 років. Я навчаюся 
у 5 класі та люблю читати книги і малювати. 
У нашому місті Донецьку вже більше року 
триває війна. Я її боюся.
Я з батьками живу у невеличкому  районі  
Макіївки. Його постійно обстрілюють. Тому 
ми часто  спимо у бомбосховищах і підвалах, 
а ще інколи їдемо жити до бабусі. Моя бабу-
ся Олена і дідусь Андрій раніше також  жили 
недалеко від нас, та в їх дім постійно потра-
пляли снаряди. Саме тому вони переїхали 
звідти. Там  забиті вікна і зруйнований літній  
будиночок, а ще  у паркані, даху та стінах 
великі дірки. Колись я  дуже любила там гра-
тися та спати. Бабуся любить квіти, а тому в 
її дворику їх дуже багато. Вони надзвичай-
но красиві та духмяні. Зараз туди  ніхто не 
приїздить, і квіти не ростуть.
У наш будинок також влучали снаряди. 
Після цього у нас не було вікон і світла. 
Замість вікон були дошки, поки ми  не по-

My name is Alina. I am 10. I am a pupil of the 5th 
form. I am keen on reading and drawing. In our 
Donetsk the war has been lasting for more than 
a year. I am afraid of it. 
My parents and I live in a small residential area 
of Makiyivka. Our area is constantly under fire. 
We often spend nights in bomb shelters or 
basements. Sometimes we go to our grannies. 
My Grandma Lena and Granddad Andrew 
used to live not far from us. However, the 
shells constantly reached their house, so they 
have moved from there. They hammered the 
windows. Their summer house was destroyed. 
Moreover, there are big holes in the roof and 
walls. 
I used to play there and stay for nights. My 
Granny likes flowers, that’s why there plethora 
plants in the yard. The flowers are beautiful and 
odorous. Nowadays, flowers almost don’t grow 
there. The shells hit our house, too. After that we 
didn’t have windows and electricity.

ставили скло. Більшість моїх однокласників  
та  друзів змушені були виїхати.
Нещодавно у мене з’явилася сестричка 
Ксюша. Тепер я хвилююся не лише за маму 
та  тата,  але  й за неї. Коли мама була вагітна, 
нас часто обстрілювали, і ми спускалися у 
бомбосховище.
У цьому році я перейшла у 5 клас. А ще 
цього року нашу школу через війну часто 
зачиняли,  і ми  не ходили на уроки. Іноді я 
боялася іти до школи, бо думала, що в неї 
можуть поцілити. Я часто плакала і просила  
поїхати до бабусі або дяді.
Мама не пускає  мене до подружок, тому що  
боїться , що можуть почати обстріл, а я буду 
далеко. Часто з друзями я граю біля двору  
в пісочку.
Я дуже сильно хочу, щоб закінчилася війна, 
і мама більше не плакала. Хочу, аби бабуся 
з дідусем повернулися у свій дім, і ми при-
ходили до них у гості.

 Instead of windows there were planks until the 
glass was put in again. Plethora my classmates 
and friends left the city. 
Recently a baby sister has been born in our 
family. Nowadays, I am worried not only about 
my mother and father, but also about Ksusha. 
When Mum was pregnant, we often were 
under fire and went down into bomb shelter. 
I am a pupil of the 5th form. Last year our 
school was closed because of the war and we 
didn’t attend the lessons. Sometimes I was 
afraid to go to school because I thought it 
could be reached by shells. I often cried and 
asked to go to my Granny or my uncle. 
My mum doesn’t let me go to my friends. She 
was scared that if the shelling started, I would 
be far away. I often play with my friends in 
near my house. I wish the war would stop and 
my mummy wouldn’t cry. I want my Granny 
and Granddad return to their home again and 
we would visit them as it was before. 

НАТАЛКА_ПОЛТАВКА
Ми, дорослі, вважаємо, що діти не все 
розуміють, що вони не пам’ятатимуть  на-
ших помилок. Та ці малюнки доводять 
хибність такої точки зору. Малеча тонко 
відчуває все, що відбувається,а ці спогади 
дитинства закарбуються на все життя.

NATALKA_POLTAVKA
We, adults, consider that children don’t 
understand everything, they won’t remember 
our mistakes. But these pictures prove 
such mistaken opinion.  Kids feel delicately 
everything happening, and memories from 
childhood will be imprinted forever.

КОМЕНТАР ДО МАЛЮНКІВ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

COMMENTARY TO THE PICTURES 
IN SOCIAL NETWORKS
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Зображуючи війну, діти, які брали участь 
у конкурсі, використовували образи, що 
лякають:  темні (чорний, коричневий, синій) 
або холодні (від блакитного до фіолетового) 
кольори, що, зазвичай, інтерпретується 
як депресивні переживання. Поєднання 
цих кольорів з червоним, а також сильний 
натиск (якщо малюнок виконаний олівцями), 
інтенсивні штрихові лінії можуть говорити 
про високий рівень тривоги, емоційної 
напруженості, агресії по відношенню до цієї 
теми.
Звертає на себе увагу те, що на багатьох 

ВІД ІМЕНІ ЖУРІ 
Світ очима дитини – це непізнаний простір 
подій, вражень, відкриттів. Світ очима дити-
ни – це неупереджене відображення образів 
довкілля - природи, архітектури, побуту. Світ 
очима дитини – це світ  сподівань, радості, світ 
сонця, кольору і чистого неба.
Але світ очима дитини, яка бачила війну – це 
чорно-сірий простір розгубленості, відчуття 
несправедливості, дитячого протесту, вболі-
вань за долю своїх рідних, свій дім, свою країну.
Саме про це свідчать художні роботи, 
представлені на конкурсі «Мир і війна очима 
дітей Донбасу». Конкурсні роботи – різні 
за тематикою, художньою якістю, технікою 
виконання, – свідчать про глибокі переживан-
ня дітей, що проживають в зоні бойових дій, а 
також дітей-переселенців.

ON BEHALF OF THE JURY 
The world through the eyes of a child - is 
unidentified space events, experiences, 
discoveries. The world through the eyes 
of a child - a fair reflection images of the 
environment - nature, architecture and life. The 
world through the eyes of a child - a world of 
hopes, joy, sunshine, colors and clear sky.
But the world through the eyes of a child who 
saw the war - a black and gray space loss, a sense 
of injustice, children protest vbolivan for the fate 
of his family, his home, his country.

This is evidenced by the artistic works presented 
at the contest «Peace and war through the eyes 
of Donbas children». Entries - different themes, 
artistic quality, technique, show the deep 
feelings of children living in a combat zone, and 

 Participants of the contest painted the war using 
frightening images: dark (black, brown, blue) 
or cold (from blue to purple) colors, which are 
usually interpreted as depressive feelings. The 
combination of these colors with red and strong 
push (if it is drawn in pencil), intense dashed line 
mean a high level of anxiety, emotional tension, 
aggression concerning the issue. It is noticeable 
that plethora pictures have such features (dark 
colors, strokes, push) in the image of «peace». 
It can indicate that the world in these children 

малюнках всі ці ознаки (темні кольори, 
штрихування, натиск) присутні і при зобра-
женні «миру». Це може свідчити про те, що 
світ у цих дітей не асоціюється зараз з чимось 
надійним і стабільним, а навпаки – сповнений 
страхів тривог і невідомості. Психологічні 
травми, завдані війною, все ще актуальні 
для них і вимагають, можливо, подальшої 
психологічної корекції.

Психологи Н.І. Кузнєцова та І.Н. Клещерова,
Центр реабілітації дітей з органічним 
ураженням нервової системи МОЗ України.

Ті з робіт, які були визначені переможцями, 
вирізнилися гостротою відображення теми 
та художньою майстерністю. Ми були раді 
відзначити їх спеціальними призами та 
дипломами.
Зважаючи на глибину, проникливість багатьох 
конкурсних художніх робіт, під час засідання 
журі також було прийняло рішення нагородити 
дипломам й деяких інших учасників.
Дякуємо учасникам конкурсу, бажаємо їм 
світлого, щасливого сьогодення і майбутнього 
в незалежній, процвітаючій Україні.
Щиро вдячні організаторам, спонсорам 
конкурсу за ідею та його професійну 
організацію.
- Олександр Кащенко – голова журі, заслуже-
ний працівник освіти України, доктор наук, 
професор, декан архітектурного факультету 
КНУБА, завідувач кафедри рисунку і живопису.

the children of immigrants.
Those of works by winners, stir reflect the contest 
theme urgency and artistic skill. We were pleased 
to note their special prizes and diplomas.

Given the depth of penetration of many 
competitive art works, during jury also decided 
to award diplomas and some other participants.
Thank the participants and wish them a bright, 
happy present and future in an independent, 
prosperous Ukraine.
We thank the organizers, sponsors of the 
competition for the idea and its professional 
organization.

- Oleksandr Kashchenko  – head of the jury, 
honored worker of Ukraine, Ph.D., professor, dean 
of the Faculty of Architecture KNUCA, head of 
painting and drawing.

is not associated with something reliable and 
stable, but vice versa - it is full of anxieties and 
fears of the unknown. Psychological trauma 
caused by war, is still relevant to them. It may 
demand further psychological treatment.have 
the nature of a hypothesis. 

N.I. Kuznetsova and I.N. Klescherova, 
psychiatrists of the Rehabilitation center for 
children with organic lesions of the nervous 
system of the Ministry of Health of Ukraine.

ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК ПСИХОЛОГА CONCLUSION OF THE PSYCHOLOGIST BASED ON 
CHILDREN’S PICTURES PRESENTED ON THE CONTEST




