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Т в о р и  
Я ПИШАЮСЯ ТИМ,ЩО Я – УКРАЇНКА!  

 

Заіка Дар`я 
студентка І курсу спеціальності «Комерційна діяльність» 

(Донецький індустріально-педагогічний технікум) 
 

Усі мої роки життя пройшли в незалежній України. Ще маленькою я 
вже розуміла, що означає незалежність. Уроки з історії України і тихі вечірні 
розмови з батьками заклали в моє серце почуття гідності.  

Україна обрала мирну, еволюційну життєву дорогу в майбутнє.                       
Я пишаюся тим, що живу в країні з такою багатою історією. Не тільки 
героїчними, патріотичними вчинками славен наш народ, але ж не менш 
важливими для країни є професійні досягнення, наукові розробки, трудові 
звершення наших співвітчизників. Це й Ілля Рєпін, який підкорив людство 
своїми «бурлаками», живописець – мареніст Іван Айвазовський, який подарував 
світу «Дев`ятий вал», відомі педагоги Антон Макаренко та Василь 
Сухомлинський, кібернетик і «піонер» комп’ютерної техніки  Віктор Глушков, 
ботанік Лев Симиренко, авіаконструктор Ілля Сікорський та Олег Антонов, 
офтальмолог Володимир Філатов та кардіохірург Михайло Амосов, видатний 
конструктор ракетно-космічних систем Сергій Корольов, архітектор Олексій 
Бекетов та інші. 

Я вірю в процвітання моєї Батьківщини. Вірю, що газу та нафти 
вистачить на всю Європу, що талановиті українські вчені вилікують людство 
від СНІДу, онкозахворювань, наркоманії та алкоголізму. 

Я вірю,що у наступних Олімпіадах усі наші спортсмени здобудуть золоті 
медалі, а співаки вкотре виграють конкурс «Євробачення», як у 2004 році 
співачка Руслана довела всьому світу, що Україна – це країна, яка багата на 
таланти.  Весь світ знає нашого футболіста Андрія Шевченка та боксерів 
братів Кличко, а спортсменка Яна Клочкова зі змагань з плавання завжди 
привозить нам тільки золоті медалі. І на цих іменах не закінчується список 
наших талановитих людей. 

Отже, я вважаю, що доля України в наших руках. Немає                              
межі людським можливостям. Нам і вирішувати, яким буде подальше життя 
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нашої України. Я особисто зроблю все для того, щоб пишатися тим, що я – 
українка! 
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Я ПИШАЮСЯ ТИМ,ЩО Я – УКРАЇНКА!  
 

Лисоконь Катерина 
студентка І курсу спеціальності «Комерційна діяльність» 

(Донецький індустріально-педагогічний технікум) 
 

Можливо, прочитавши мій твір, дехто подумає, що я не зовсім 
правильно зрозуміла задану тему, що мій твір занадто сповнений песимізму і 
зовсім не патріотичний. Але це не так. Просто я хочу написати твір про те, 
що особисто для мене означає бути українцем. 

Бути українцем означає: прокинувшись зранку, вдихати «аромати» 
відходів заводу. Усе це багатство подарувала нам радянська влада, 
перетворивши нашу державу на велику чорну індустріальну пляму. Бути 
українцем означає: дивлячись новини, слухати про наслідки Чорнобиля, бійки у 
Верховній Раді та інші проблеми з життя країни. Бути українцем означає: 
бачити на вулицях голодних людей і безпритульних тварин, які вештаються по 
місту з метою знайти притулок. Бути українцем означає: не знати рідної 
мови, яку намагалися знищити впродовж всієї нашої історії. 

Але бути українцем також означає вміти виживати, попри все берегти 
свою свободу, незалежність та бунтарський козачий дух, твердо стояти на 
своєму, не звертати зі свого шляху, бути самим собою і вірити у краще 
майбутнє. Саме тому я неодмінно буду намагатися змінити цей світ, бо я не 
хочу, щоб мої діти питали, чому вони тут народились і як їм жити. Я хочу, 
щоб вони  любили свою рідну землю, цінували її, пишалися культурою і 
звичаями, розмовляли українською мовою, бігали по зеленій травичці довгими 
стежками гаїв, дихали свіжим повітрям, раділи теплому сонечку та неодмінно 
любили. 

Усе це в наших силах, у руках молоді – прогресивної частини населення. 
Якщо ми будемо триматись разом, будемо думати про майбутнє, нас не 
зможуть розділити ані політичні погляди, ані мовний бар’єр. 

Я вірю в те, що, подолавши штучні перешкоди, наші нащадки з гідністю 
будуть носити звання громадянина України, підкріплюючи його добрими 
справами, турботою про свою країну та рідну землю. І тоді над нашою землею 
засяють жовто-блакитні кольори сонця і неба, зіллються в одне ціле з 
кольорами нашого прапора і назавжди заблищать іскрами надії українського 
народу!  
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Я ПИШАЮСЯ ТИМ,ЩО Я – УКРАЇНКА!  
 

Ліпська Катерина 
студентка ІІ курсу спеціальності «Комерційна діяльність» 

(Донецький індустріально-педагогічний технікум) 
 

Одного разу на уроці географії, коли вчитель розповідав нам про 
розташування різних країн, їхні традиції, політичне становище, високий рівень 
економічного розвитку, я замислилася над тим, що, напевно, жителі Канади, 
США, Австралії пишаються тим, що живуть саме в цих країнах. І я подумала: 
«А чи багато жителів нашої країни пишаються тим, що вони українці?»  

Так, нашу країну хоча і не можна вважати країною з високим рівнем 
економічного розвитку, проте у нас є багато того, чим можна пишатися.            
У першу чергу я пишаюся тим, що протягом багатьох років наш народ боровся 
за свою незалежність і переміг. Завдяки цій боротьбі ми зараз живемо 
спокійно і дивимося на всю цю красу, яка навколо нас. 

По-друге, я пишаюся тим, що в нашій країні почалося відродження 
українських свят і традицій, а як відомо: «Без минулого – немає майбутнього». 
Дуже приємно відчувати те, що люди відновлюють свої традиції, 
дотримуються їх і поважають. 

По-третє, я пишаюся тим, що українці – це дуже талановитий народ. 
Весь світ знає нашого футболіста Андрія Шевченка, боксерів братів Кличко, 
гімнастку Лілію Підкопаєву, плавчиню Яну Клочкову, легкоатлета Сергія 
Бубку, артиста балету Вадима Писарєва та ін. 

Також я пишаюся тим, що в нашій країні дуже красиві міста! Майже 
кожне місто відрізняється своєю красою, історією чи досягненнями. Моє рідне 
місто – Донецьк. Це великий промисловий і фінансовий осередок Східної 
України, «шахтарська столиця», місто-лідер. Щороку п’ять років поспіль 
Донецьк посідає почесне перше місце у конкурсі «Місто найкращого 
благоустрою»; у нашому місті знову мільйон троянд. Я пишаюся тим, що 
Донецьк у складі українських міст завоював почесне право приймати фінальні 
матчі чемпіонату Європи 2012 з футболу. У Донецьку побудовано сучасний 
стадіон «Донбас Арена», який здатний на рівних змагатися з будь-яким 
європейським стадіоном. Крім того, вперше на території України, і саме в 
Донецьку, побудовано планетарій світового рівня, і тепер усі жителі не лише 
міста, але й країни, мають змогу відвідати справжній зірковий театр.  

Отже, жити в Україні – це дійсно велика честь. Я дуже люблю цю 
країну і вважаю себе справжньою українкою. Та і як же можна не пишатися 
такою країною! 



 

 
7 

Я ПИШАЮСЯ ТИМ,ЩО Я – УКРАЇНКА!  
 

Шнуренко Наталя 
студентка І І курсу спеціальності «Комерційна діяльність» 

(Донецький індустріально-педагогічний технікум) 
 

 
Україна… І переді мною постає блакитне небо, палке сонце, найкращі зорі, степи і річки. Широкий Дніпро, відомі 

на всю Україну Святі гори, які постають серед дивовижних пейзажів красеня Сіверського Дінця, а ще «піраміди степів» – 
кургани, що дивом лишили по собі кочові племена й народи, «кам`яні баби», які мовчки журяться за своєю молодістю… 

Я люблю свою Україну в різні пори року. Взимку моя Україна вкривається білим пухнастим снігом, у той час, як 
багато інших країн не знають, що це таке. Річки замерзають і молодь прямує на каток. Це найкраща з зимових розваг. 
Холодно, червоніють щічки, а з неба на долоні падають сніжинки. 

Люблю також українську весну: її квітучі сади з гудючими хрущами та бджолами; щебет птахів, які 
повертаються з теплих країн; їжаків і байбаків, які прокидаються після зимової сплячки; перші проліски у лісі; веселі 
струмки, які біжать і піняться, змиваючи залишки брудного снігу; кучерявий бузок, який нагадує, що скоро екзамени. 

Люблю милуватися палким літом із зухвалими горобцями, які нахабно цвірінькають на підвіконні, тополиним 
пухом, якому радієш тільки перший день, а потім нервуєш, тому що він потрапляє в очі  та ніс, заважаючи вільно дихати. 
Насолоджуюся полуницею на своєму городі; люблю їздити на море – слухати шум прибою, лежати на піску та засмагати 
під палким сонцем. 

А яка прекрасна українська осінь! Дерева вкриті золотом та багрянцем, надворі вранці легкий туман над 
опустілими галявинами. Цікаво збирати осінні гриби або спостерігати, як грибники хваляться зібраними знахідками. На 
сільських ланах закінчують працювати останні комбайни, поспішаючи вчасно підготуватися до неминучих холодів. В моїй 
країні найродючіша земля і саме восени вона приносить людям свої дарунки. 

Отже, я дуже люблю свою Україну і пишаюся тим, що я народилася, виросла і живу саме в цій мальовничій країні 
серед неповторної краси української природи. А хто цього не бачив і не відчував, той, я вважаю, не знає справжньої 
радості і повноти життя! 

 
 

* * * 
Я живу у тій країні, 
Де чарівне синє небо, 

Де палке і ніжне сонце, 
І нам кращого не треба. 

 
Де вродливіші дівчата, 
І сміливі, мужні хлопці, 

Тут всі старших поважають – 
І маленькі, і дорослі. 

 
Тут цінують правду, дружбу, 
Більше прагнуть все до знань, 
Щоб в майбутньому довести: 
Україна – краща! Без вагань! 

 
Ми прославимо країну, 

І почуємо не раз 
Імена людей відомих, 

Яких виростив Донбас. 
 

Зорі тут такі яскраві, 
Все так затишно, мов сон. 

Ми живем на Україні, 
Яка славиться добром! 
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Я ПИШАЮСЯ ТИМ,ЩО Я – УКРАЇНКА!  
 

Зуєва Дар`я 
студентка ІІ курсу спеціальності «Комерційна діяльність» 

(Донецький індустріально-педагогічний технікум) 
 

Усі мої однолітки мріють, про те, що коли закінчать навчання, поїдуть 
жити в іншу країну. Кажуть, що там краще життя, там дуже гарно. Десь 
завжди тепло і немає снігу, а десь, навпаки, дуже холодно і цілий рік зима. Так 
чи інакше, але люди мріють поїхати з рідної країни, поїхати туди, де краще.  

Весь час я намагалася збагнути, чому? Адже в моїй країні 
континентальний клімат, тому тут зростають найрізноманітніші рослини, 
мешкають навіть такі тварини, яких немає на інших континентах. Влітку 
тут тепло, взимку достатньо холодно. Люди тут мешкають добрі та веселі. 
Українці взагалі дружній народ! Розмовляють тут переважно однією з 
наймилозвучніших  мов світу - українською.  

Крім того, Україна славиться найвідомішими постатями, які творили 
культуру й історію нашої держави, як-от: гетьман Богдан Хмельницький, 
письменники Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко та ін. Також 
вважається, що наша країна  дуже багата саме на співочі таланти.   

Я не можу стверджувати і казати, що інші країни не такі гарні, як моя. 
Та моє серце належить тільки тій країні, де я народилася. Тут воювали мої 
предки за незалежність, тут я народилася і тут моє коріння.  Я з ним 
повністю погоджуюся, тому що забувши рідну землю, покинувши її, людина 
втрачає свою історію, яка складалася віками. 

Коли б мене запитали про те, чи пишаюсь я тим, що я – українка, то я б, 
навіть не замислюючись, відповіла: «Так!» Людина не обирає, де їй народитися. 
Тому вона повинна с гордістю і радістю жити там, де почала свій життєвий 
шлях. А мені дуже пощастило, що я живу в найкращій, на мою думку, державі, 
яка століттями відстоювала своє право на життя. І відстояла, не дивлячись 
на гіркі часом ситуації. Ми вже стільки пережили та ще переживемо, але, не 
дивлячись ні на    що, я з гордістю можу сказати, що я щаслива та пишаюсь 
тим, що я – українка! 
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Я ПИШАЮСЯ ТИМ,ЩО Я – УКРАЇНКА!  
 

Шейкіна Надія 
студентка І курсу спеціальності «Комерційна діяльність» 

(Донецький індустріально-педагогічний технікум) 
 

Усі свідомі роки мого дитинства пройшли в незалежній державі. Навіть 
не розуміючи, що таке незалежність, я чула і знала про неї. Осмислення 
приходило поступово. По мірі того, як я зростала, прийшло захоплення 
історією і літературою. І хоча вчителі і батьки вважають, що у мене нахил до 
точних наук, гуманітарні предмети мені до душі значно більше. У п’ятому 
класі я почала вивчати «Історію України», з якої я дізналась про розвиток 
України. Саме ця книга заклала в моє серце почуття гордості за свою 
Батьківщину.   

Наша Батьківщина знаходиться майже в самому центрі Європи, а якщо 
бути точним, то географічний центр Європи знаходиться недалеко від міста 
Рахів, що в Закарпатській області.  Якщо спробувати згадати історію нашої 
країни, то можна з’ясувати, що вона налічує вже більше тисячі років. 
Щоправда, спочатку вона входила в державу Київська Русь, яка з’явилася ще за 
багато років до того, як утворилася Росія. Як я пам’ятаю, Росія виникла 
тому, що деякі жителі Київської Русі не хотіли підкорятися її законам і 
втекли в східні ліси, де і побудували нове царство. Наші предки українці були 
хоробрими воїнами, вони завжди билися за свою країну, поки останній воїн ще 
міг тримати в руках спис і булаву. В нашій історії присутні такі славні імена 
князів, як Олег, Мстислав, Володимир,   Ярослав,   княгиня   Ольга. Відомо,   що   
Володимир   охрестив народ у християнську віру, Ярослав прославився тим, що 
за часів його правління в нашій країні було побудовано багато храмів і 
бібліотек, а княгиня Ольга була мудрою і сміливою жінкою, яка справедливо 
використовувала надану їй владу. Коли пригадую часи козацтва, на думку 
приходять імена славних гетьманів Хмельницького і Мазепи, які зробили 
Україну сильною і прославили її на весь світ…  
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Пройшли роки. Змінилась я, змінилось наше суспільство. Але я не перестала 
пишатись тим, що живу в незалежній державі – Україні!  
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Я ПИШАЮСЯ ТИМ,ЩО Я – УКРАЇНЕЦЬ !  
 

Коваленко Павло 
Студент  І курсу спеціальності «Зварювальне виробництво» 

(Донецький індустріально-педагогічний технікум) 
 

 

Я пишаюся тим, що Я – українець, що я живу у цій Богом нам даній прекрасній 
землі. Я пишаюся тим, що в моїй країні є справжні герої, які здатні віддати життя 
за благополуччя в країні! Я пишаюся тим, що Україна гідно переносила всі біди і 
випробування, кинуті на неї ззовні! Я пишаюся тим, що з найперших днів Україна 
ніколи не намагалася захопити інші народи, а, навпаки, гідно захищала себе від не 
дуже добрих сусідів, як дальніх, так і ближніх. Я пишаюся тим, що ми не повірили 
тим, хто хотів узяти нас під своє крило, обіцяючи багатство, добро і щастя. Я 
пишаюся тим, що українці віддавали всі свої сили, всю свою любов, навіть деколи своє 
життя Україні і в дуже важкі часи не переставали віддавати належне своїм 
матерям і батькам, рідному дому. 

Улітку я зі своїм молодшим братом був біля монументу «Твоїм визволителям, 
Донбасе» та хотів вшанувати пам’ять загиблим у 
Великій Вітчизняній війні. Ми шукали однофамільців 
– героїв на блоках пам'яті серед імен загиблих 
визволителів Донбасу і партизан-підпільників. Дідусь 
розповідав про те, як його старший брат загинув у 
боях за нашу Україну. Мій брат мене спитав: 
«Хоробрість та самовідданість притаманна тільки 
дорослим?» Я відповів: «Звісно ж ні. Всім відомо, що 
у страшні роки війни разом з дорослими взялися за зброю діти, щоб захистити 
Батьківщину від ненависного ворога. Хлопчики та дівчатка йшли на фронт у 
військові частини, ставали синами та доньками полків. Вони були розвідниками і 
зв'язківцями, сестрами милосердя і підривниками. За покликом юних сердець ставали 
підпільниками, партизанами, шоб помститися ворогові за смерть батьків та 
братів, за наругу над матерями і сестрами, за спалені домівки, за всі нелюдські 
злочини фашистів. Вони гинули в боях, їх катували гітлерівці, але юні герої не 
здавалися.» Це братове питання мене вразило і зацікавило, я вирішив пошукати 
інформацію про українських дітей-героїв через Донецький обласний архів. 
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Роздивляючись архівний матеріал, мене одночасно охоплювали різноманітні 
почуття: це жуткий жах, хвилювання, нестерпний жагучий до сліз жаль,                     
але й велика  пошана до цих героїв, а найголовніше відчуття того, що  пишаюся тим, 
що ми співвітчизники, що я - їх нащадок і Батьківщина у нас одна.  

Я усвідомив, що великі подвиги творили юні українці в роки війни. Багато дітей 
удостоєні високих урядових нагород. Наприклад, партизан українець Валя Котик 
посмертно удостоєний високого звання Героя Радянського Союзу. Пам'ятник юному 
герою створений у Шепетівці на Хмельниччині. У травні 1945 році розвіднику 130-ї 
окремої розвідувальної роти 149-ї стрілецької дивізії Борису Дмитрієву виповнилося 
лише п'ятнадцять років. Перше бойове завдання Борис одержав у грудні 1941 році. 
Переодягнений у цивільний одяг хлопець кілька днів розвідував дислокацію ворожих 
військ по лінії фронту. Зібрані ним дані виявилися дуже цінними. У боях на Курській 
дузі юний розвідник неодноразово виявляв героїзм і мужність та був представлений 
до нагороди. Медаль «За відвагу» йому вручав командуючий армією П.І.Батов. 
Пізніше бойову доблесть вихованця роти відзначено орденами Червоного Прапора, 
Вітчизняної війни 2-го ступеня, двома медалями «За бойові заслуги». Юний боєць з 
Ворошиловградщини (нині Луганська область) брав участь у штурмі Берліна, 
визволенні Праги. Люба Федченко постачала госпіталь в Краматорську 
продовольством, яке діставала в навколишніх селах. Кожна поїздка була 
небезпечною. Поле між містом і селом фашисти прочісували щільним вогнем. Люба 
вміло правила кіньми, але візок був майже весь зрешечений кулями. У лютому 1943 
року дівчинка вивезла на візку через територію, захоплену фашистами, поранених 
майора Хайнацького, капітана Цирульникова, лейтенанта Зіссера, старшого 
сержанта Швидкого. За цей подвиг Люба Федченко була нагороджена медаллю «За 
відвагу». 

Незабутнє враження у моєму серці залишила оця передсмертна записка юного 
одеського підпільника Яті Гордієнка, який був закатований фашистами у 1942 році: 
«Дорогі батьки! Пишу вам останню свою записку. Помилування не чекаю... На 
слідстві я тримався спокійно... Протягом чотирьох з половиною годин били тричі. 
Били гумою, грабовою палицею, залізною палицею по жилах. Після цього я погано 
чую. Ті, хто був у моїй групі, зараз на волі. Ніякі тортури не примусили назвати їхні 
прізвища. Я не боюся смерті, помру, як належить патріоту Батьківщини. Перемога 
буде за нами. Яша» 

Я захоплююсь сміливістю та відчайдушністю, з якою герої йшли на боротьбу 
за долю своєї Батьківщини. Я розумію, що ціною свого життя вони вибороли щастя  
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нашої України. Я готовий повторити, якщо треба долю мільйонів українців, які 
боролися за Україну. 

Я ПИШАЮСЯ ТИМ,ЩО Я – УКРАЇНКА!  
 

Діброва Катерина 
студентка І курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» 

(Донецький індустріально-педагогічний технікум) 
 

Моя Україна – це рідна земля: 
Блакитнеє небо і жовті поля, 
Це крик журавлиний і спів солов’я, 
Це моя родина і мова моя. 
Як не пишатись цією землею! 
Багато чого нас пов’язує з нею. 
Це наше дитинство і наша любов, 
Це те, що згадаємо ми знов і знов. 
Ми українці – і це наша доля, 
Бо нашим батькам не була дана воля, 
То мрія була, що злеліяли люди, 
А зараз ця воля – вона є усюди. 
А наша природа? Які в неї очі! 
Неначе у мами, неначе дівочі… 
Завжди в них яскраві дві зіроньки сяють 
У мандри з собою вони закликають. 
В безкраї степи, де пісня лунає, 
Туди, де доріжка по степу блукає, 
Де сонце лягає, щоб відпочити… 
Такою країну я хочу любити. 
У луках твоїх і лісах я блукаю… 
Тобі, Україно, я вірші складаю! 
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П л а к а т и  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Студенти спеціальності «Зварювальне виробництво» 

1. Теплий Андрій 

2. Петунін Руслан 

3. Ананьєв Микола 
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Студентка спеціальності «Бухгалтерський облік» 

1. Лисих Анастасія 
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Студенти спеціальності «Зварювальне виробництво» 

1. Боброва Мілена 

2. Книш Христина 
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Студенти спеціальності «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного 
обладнання та автоматичних пристроїв» 

1. Слєпцов Павло 

2. Стах Роман 

3. Марков Олексій 

4. Цвєтков Андрій 
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Студенти спеціальності «Комерційна діяльність» 

1. Станчевська Христина 

2. Колотій Вікторія 

3. Батовська Інна 

4. Манохіна Валерія 
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Студенти спеціальності «Зварювальне виробництво» 

1. Лазарська Оксана 

2. Кожевнікова Альбіна 

3. Вороніна Ганна 
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Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» 

1. Біляєва Катерина 
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 П р о е к т и  
 

 
Flash-мовлення на тему:  

«Чи пишаєшся, що ти живеш в Україні?» 
 

Учасники проекту: студенти технікуму 
спеціальності «Бухгалтерський облік» Шульц 
Валерія, Єкимова Ксенія, Пархоменко Катерина та 
випадкові перехожі - громадяни міста. 

Мета проекту: дослідження питання патріотизму 
серед різних вікових груп мешканців м. Донецька 

Місце проведення: Донецький індустріально-
педагогічний технікум, площа Леніна, парк                    
ім. Щербакова, цирк Космос, бульвар Пушкіна 

Досягнення проекту: активність, небайдужість, 
позитивна емоційна «хвиля», зацікавленість цією 
проблемою, наявність патріотичного почуття до 
рідної країни. 
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Ф о т о р о б о т и  

Студентка спеціальності «Бухгалтерський облік» 

Радіна Каріна 
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Студентка спеціальності «Бухгалтерський облік» 

Радіна Каріна 
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Студентка спеціальності «Бухгалтерський облік» 

Радіна Каріна 



 

 

«Я пишаюсь тим, що я українець!» 
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