З нагоди святкування в Україні Дня Європи в коледжі кураторами академічних
груп проведено виховні години в онлайн режимі: А12 група «Україна – це Європа»,
куратор Інна Костюченко; М132 група - «День Європи», куратор Ольга Петришина; М21 група - "Шлях
інтеграції України до ЄС", куратор Євгена Скрипник; та онлайн-лекторій англійською мовою АЛ11 група - ”We are free , we are Europe,
stop war in Ukraine” «Ми вільні, ми Європа! Ні війні в Україні», куратор Олеся Ломачинська.; ДХ11 група «День Європи в Україні»,
куратор Наталія Антас; М121 група «Історія Європейського союзу» - куратор Валентина Мефодовська; АЛ13 група –
«День Європи», куратор Наталія Шарпацька.
Europe Day: The EU opens its doors to the public. The European Union's
institutions opened to the public ahead of Europe Day on 9 May. Visitors
were allowed to attend the open day for the first time in two years due to
COVID-19 restrictions. Every year, Europe Day celebrates the achievements
of Europe and the signing of the Schuman Declaration on 9 May 1950,
which aimed to secure long-term peace in post-war Europe. This year, the
Ukrainian flag flew alongside the EU flag in Brussels as a symbol of
solidarity with Ukraine as it battles a Russian invasion.
Нині, як ніколи, важливо формувати розуміння того, що наша
держава належить до європейського спільного дому. Європейський вибір
України – це запорука її розвитку і альтернативи цьому вибору немає.
Україна пройшла довгий і тернистий шлях щоб довести ідею стати частиною Європейського
Союзу до логічного завершення. Найважчі віхи – це у 2013 р. коли українці протистояли
внутрішній політиці Януковича, вийшли на Майдан, звершили Революцію
гідності й відстояли підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Угода підписана у 2014 р. дала змогу перейти від партнерства і
співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції. Нині,
знову, ми захищаємо європейський вибір зі зброєю в руках, але вже від
зовнішнього агресора. І при цьому зробили ще один важливий крок і вже
заповнили анкету-опитувальник для отримання Україною статусу кандидата
на членство в ЄС.
18 квітня 2022 р. Президент України Володимир Зеленський передав
заповнену анкету-опитувальник главі представництва Європейського Союзу

в Україні Матті Маасікасу. Він зазначив, що це один з етапів для нашої держави до
вступу у ЄС. «Поступ нашої держави до ЄС відбувається в дуже трагічний час, коли
багато українців, які сповідують європейські цінності, втрачають життя. Однак
народ України об’єднаний цією метою – відчувати себе нарівні, частиною Європи,
частиною Європейського Союзу. Ми віримо, що здобудемо підтримку й станемо
кандидатом на вступ. Після цього розпочнеться фінальний етап. Дуже віримо, що ця
процедура відбудеться в найближчі тижні і що вона буде позитивною для історії
нашого народу, зважаючи на ціну, яку він заплатив на шляху до незалежності й
демократії».
Підсумовуємо наші європейські прагнення словами віце-прем'єр-міністерки з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, яка
відзначила, що анкета – це «книга української державності». «Всі ці зміни, які ми
зробили, за які зараз боремося. Це й про права людини, і найвищі людські цінності, і
економіка та велика кількість змін і трансформацій».
Отже, Європа нині різниться традиціями й мовами, але, об’єднана спільними цінностями. Європейський Союз захищає цінності, заохочує до
співробітництва між народами Європи, сприяє єдності, зберігає розмаїття культури, а головне – забезпечує соціальну справедливість. Європейський
Союз виступає союзом демократичних держав, що працюють разом заради збереження миру і прогресу щоб попередити війни та їх наслідки.
Ставши частиною ЄС, Україна отримає багато вигод, зокрема економічні – що полягають у широкому доступі до європейського ринку, що
сприятиме економічному зростанню та підвищенню рівня благополуччя людей. Маючи потужних партнерів, Україна зможе відчувати себе у безпеці,
водночас вона буде корисною і привабливою для своїх партнерів. Також посиляться соціальна, економічна, культурна, наукова сфери, зростуть
стандарти життя. І звичайно, політична і правова сфери набудуть потужності розвитку. Укріпляться демократичні цінності, верховенство права,
відповідальність, справедливість тощо.

