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Я проживаю в чудовій країні — Україні, і я пишаюсь тим, що я -

українка. Моя країна територіально розташована в центрі Європи, саме 

Україна є серцем Європи, але ж деякі стверджують, що окрім 

територіального розташування Україну нічого не пов'язує з Європою. Ми – 

європейці не завдяки географічному розташуванню, а завдяки патріотизму, 

духу нашої нації, а головне - нашому самоусвідомленню! Саме зараз питання 

європейської тематики стали найактуальнішими в нашій країні. Майже 

кожна людина висловлює свою думку з приводу вступу до Євросоюзу, 

ведуться активні обговорення серед різних верств населення і серед різних 

вікових категорій. Саме це, зайвий раз доводить те, що майбутнє нашої 

країни небайдуже усьому суспільству, незалежно від віку або твого 

соціального положення. 

Безумовно, я підтримую вступ до Євросоюзу, але ж закрити очі на 

деякі проблеми нашої країни і стверджувати, що в Україні зовсім немає 

недоліків просто неможливо. Навіть той рівень життя, який залежить від 

заробітної плати не дотягує навіть до половини доходів 

середньостатистичного європейця. Звичайно, це є наслідком рівня економіки 

нашої країни, який першочергово залежить від нашого Уряду. Але ж 

недоцільно звинувачувати у всіх вадах нашої країни інших, не помічаючи 

особистих вчинків, тому є такі фактори, як культурний рівень, який впливає 

на чистоту вулиць, громадського транспорту та в деякій мірі на зовнішній 

вигляд міст та селищ України. Чистота довкілля залежить від поведінки 

людей в громадських місцях, недарма в народі кажуть: "Чисто не там, де 

прибирають, а там де не смітять", на жаль, не всі пам'ятають про цю 

мудрість, коли забруднюють довкілля черговою обгорткою від цукерки. Я 



вважаю, щоб максимально приблизити нашу країну до європейського рівня 

життя "Треба починати з себе", та слід пам'ятати, що кожен може змінити 

Україну своїм добрим вчинком. Тільки спільними зусиллями ми зможемо 

досягти нашої мети - жити як європейці. 

Відвідуючи чудові пам'ятки Парижу, мене вразила чистота вулиць та 

околиць міста. І коли я запитала нашу супроводжуючу, в чому секрет чистого 

довкілля чудового Парижу, вона відповіла: "Ми звикли жити за принципом: 

якщо не я, то хто?". Саме за цим принципом вони прибирають двори їхніх 

будинків, саджають дерева і цим самим виражають свою щиру любов до 

міста.  

Перш за все, ми повинні цінувати усі переваги нашої Батьківщини. 

Завдяки видатним історичним постатям сформувалася цікава і різноманітна 

історія України. Українська мова посідає друге місце в світі по своїй 

милозвучності, саме тому її називають солов'їною. Українські національні 

страви вважаються одними з найсмачніших у світі, в чому я мала нагоду 

переконатися особисто. Столиця України мала честь входити в десятку 

найзеленіших міст світу. Українські чорноземи - найродючіші в світі, тому і 

люди дуже працьовиті. Про патріотизм і єдність нашої країни свідчить така 

всесвітньовідома подія, як Євромайдан, якою ми довели кожному, що ми - 

європейці. Про видатні постаті українських письменників та їх 

всесвітньовідомі твори можна писати нескінченно. Ми захоплюємося 

європейськими цінностями, але ж необхідно пам'ятати слова Кобзаря, який є 

гордістю нашої країни - Тараса Шевченка : " і чужому научайтесь, і свого не 

цурайтесь". Вони ведуть нас до того, що не треба відмовлятися від свого - 

українського і надавати перевагу тільки європейському. Ми обов'язково 

створимо могутню європейську державу - Україну, щоб кожен міг з гордістю 

казати : " Я - європеєць, але перш за все я - українець..." 

 

 

 



 


