ЗВІТ
проходження професійного стажування кандидата історичних наук,
доцента ВАСИЛИК ІРИНИ БОГДАНІВНИ у рамках грантової програми
ім. Л. Кіркланда Польсько-Американської Фундації Свободи
Василик Ірина Богданівна протягом 2013-2014 навчального року брала
участь у грантовій програмі ім. Л. Кіркланда Польсько-Американської Фундації
Свободи і перебувала на стажуванні у Республіці Польща. Програма Кіркланда
– це 2 семестрова післядипломна освіта, триває 9, 5 місяців і має за мету
підтримку демократичних і економічних перетворень в країнах Центральної і
Східної Європи. Програма фінансується Польсько-Американською Фундацією
Свободи. Адміністратором Програми є Фонд перетворень для демократії.
Подібні стажування мають важливе практичне значення для України,
оскільки Польща, як її найближча сусідка, уже пройшла шлях трансформації
від комуністичного суспільства до демократичного і її досвід може стати
чудовим прикладом.
Програма призначається для молодих науковців віком до 35 років із
бувших країн СРСР зі спеціальностей: економіка і менеджмент; адміністарція /
менеджмент (бізнес, громадський сектор, культура, охорона навколишнього
середовища, охорона здоров’я); державне управління (органи державної влади і
самоврядування); право; суспільні науки (соціальна психологія, соціологія);
політологія і міжнародні відносини; політика розвитку;
Претендувати на участь у Програмі можуть: експерти, політики,
працівники органів державної влади і самоврядування; підприємці, менеджери;
лідери громадських організацій, громадські діячі та діячі культури; викладачі
вузів; журналісти.
У 2013-2014 навчальному році із 326 заявок стипендію отримали 46 осіб з
9 країн (Україна, Білорусія, Грузія, Росія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан,
Молдова). Конкурсний відбір проходив у 3 тури: 1- пакет супроводжучих
документів конкурсанта, 2 – конкурс проектів; 3 – кваліфікаційна співбесіда у
Посольстві Республіки Польща.
Протягом стажування стипендіати проводять 2 семестри у одному із 5
академічних центрів Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Познань, Люблін) і
реалізовують індивідуальну науково-освітню програму, а також проходять
стажування у різних установах Польщі.
Протягом навчального року стипендіати зустрічаються з представниками
уряду, професури, громадського сектору. Центральним пунктом участі у
Програмі Кіркланда є написнаня і захист дипломної роботи, яка складається і
2-х семестрових робіт високого рівня.
Урочиста церемонія вручення дипломів на закритті Програми завжди
відбувається у Варшаві, на якій присутні особи, пов’язані з економічними і
політичними перетвореннями Польщі, представниками парламенту і уряду,
посольств країн стипендіатів.
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Детальніше про Програму тут: http://kirkland.pl/ru/2012-12-17-10-38-24
Василик І.Б. проходила стажування на кафедрі історії права відділу права і
адміністарції Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща) та у
Найвищій Раді Адвокатів Польщі (Варшава). Тема проекту: «Історія та досвід
адвокатського самоврядування у Польщі та його роль у формуванні
сучасної адвокатури».
Під час об’єднавчо-тематичних інтеграцій в містах проходження навчання
були проведені зустрічі із:
1. керівником Адміністрації Президента Республіки Польща, міністром
Яцком Міхаловскім;
2. проректором з розвитку і фінансової політики Варшавського університету
– проф. Анною Гіза-Полещук;
3. віцемаршалком Сейму Республіки Польща – Цезарем Грабарчикем,
віцемаршалком Сейму Марком Кухцінським і Головою Комісії
закордонних справ Сейму – Гжегожем Щетиною;
4. заступником
директора
Східного
Департаменту
Міністерства
закордонних справ Польщі – Марком Галкою;
5. директором Польсько-Американської Фундації Свободи Ренатою
Козлінською-Глінською;
6. президентом Фонду навчання для демократії Юстиною Янішевською;
7. представниками Європейського Союзу у офісі ЄС;
8. заступником мера міста Познані – Томашем Кайзерем;
9. маршалком Дальношльонського воєводства Радославом Молонем;
10.представником уряду Малопольського Воєводства Станіславом Сорисем;
11.проректором Вроцлавського університету з наукової роботи та співпраці
із закордоном, проф. Адамом Єзерським;
12.проректором з наукової роботи Ягеллонського університету, проф.
Яцеком Попіелом;
13.проректором з наукової роботи Познанського університету ім. А.
Міцкевича – проф. Яцком Віткосцем.
14.Міхалом Качмаркєм, відділ розвитку міста Познані «Студенсткий
Познань»;
15.організаторами познанських фестивалів (Malta, Transatlantyk) – Гжегожем
Качмаркєм та ін.;
16.представниками Центру міграційних досліджень Університету ім. Адама
Міцкевича – Кароліною Сидув та Павлом Совою із організації
«Інвестиційний Познань»;
17.Кароліною Сондей із Офісу реклами міста Познані;
18.директором Бюро співпраці з вищими навчальними закладами Мацієм
Літвіном.
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19.керівником
Центру
правової
допомоги
ім.
Галини
Ніець
(www.pomocprawna.org);
20.з директором Фонду партнерство для середовища (http://www.fpds.pl);
21.колективом вроцлавського Центру досліджень EIT+ (www.eitplus.pl):
22.колективом громадської організації «Сектор 3»;
Відвідування лекцій під час інтеграційних зустрічей
1. «Суспільний рух «Солідарність» і кінець комунізму у Польщі». Матеуш
Фалковський, Інститут політичних студій, Польська Академія Наук;
2. «Трансформація політики Польщі», Прем’єр- міністр Польщі у відставці,
проф. Ганна Сухоцька;
3. «Дії Польщі змальовані у фільмі або Трансформація структури після 1989
року», 3 частини. Маршалок Дальношльонського воєводства Радослав
Молон;
4. «Роль Польщі у Програмі Східного Партнерства», проф. Лариса
Лещенко;
5. «Економічна ситуація в Польщі і її місце в Європейському Союзі», проф.
Марек Врублевський;
6. «Зиски і кошти структурної трансформації», доктор Марцеліна Зубер;
7. «Польська трансформація – епоха міст», Мацієй Літвін;
8. Глобальні конфлікти, доктор Войцех Яніцький;
9. «Польський Шльонськ – історія, культура, наука», проф.Адам
Єзерський;
10. Лекції з історії Польщі: «Відроджена Польща», «Польща комуністична і
демократична», проф. Яків Тишкевич;
11.«Позанський Червень 1956 р. у найновіших діях», проф. Станіслав
Янковяк;
12.«Органічна праця» інтелігенції перелому ХІХ-ХХ ст., проф. Пжемислав
Матусяк;
13.Тренінг написання заявок на отримання грантів;
14.Тренінг з адвокації (медіація та права людини);
15.Презентація досліджень, проведених на Майдані в Києві в грудні 2013 р.
(М. Ковальський, Я. Маліцький).
Участь у щотижневих засіданнях кафедри історії польського права відділу
права і адміністрації Ягеллонського університету та науково-методичних
семінарах кафедри.
Теми роботи науково-методичних семінарів кафедри
1.
Слідчий суддя – еволюція інституції у XIX-XX ст., доктор
Владислав Пенкса;
2.
Історична політика Чехії та Словаччини, доктор Владислав Пенкса;
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3.
Проблеми репрезентації церковних юристів, магістр Марек Стшала;
4.
Презентація та рецензування книги «Фінансування церков та інших
релігійних об’єднань», доктор Катерина Криштофек;
5.
Презентація та рецензування книги Яна Сови «Фантом тіла
короля», проф. Ізабелла Левандовська-Малець;
6.
Кревська унія 1385 р. та Городельска унія 1413 р. і відношення
сеньйорату, проф. Вацлав Урущак;
7.
Інститут адвокатури України: історія та сучасність, к.і.н. Ірина
Василик;
8.
Презентація-захист дипломної роботи: Історія та досвід
адвокатського самоврядування Польщі та його роль у формуванні сучасної
адвокатури, к.і.н. Ірина Василик;
9.
Адвокатура Польщі та України: порівняльна характеристика та
пропозиції реформування, к.і.н. Ірина Василик;
Відвідування лекцій викладачів факультету з предметів
1.
Традиції польської демократії, проф. Ізабелла-ЛевандовськаМалець;
2.
Дії польського парламентаризму, проф. Ізабелла-ЛевандовськаМалець;
3.
Правова держава Європи ХІХ-ХХ ст., проф. Анжей Дзядзьо;
4.
Історія держави і права Польщі, проф. Вацлав Урущак;
5.
Історія Східної Європи, проф. Ярослав Мокляк;
6.
Загальна історія права, проф. Анжей Дзядзьо;
7.
Лекції для аспірантів, проф. Вацлав Урущак, проф. Ярослав
Мокляк, проф. Анжей Дзядзьо.
Практичне стажування у Найвищій Раді Адвокатів Польщі,
участь у заходах адвокатури
1.
Зустрічі із Президентом НРА Польщі, адвокатом Анжеєм Зварою;
2.
Зустріч із Президентом Гельсинської Комісії з Прав Людини
Данутою Пшиварою;
3.
Зустрічі із керівником наукового Центру досліджень адвокатури ім.
адвоката Вітольда Байєра при НРА, адвокатом, професором Пьотром
Кручинським; головним редактором польського часопису «Палестра»,
адвокатом Чеславом Яворським та редакцією журналу;
4.
Участь у роботі засідання Комісії НРА з Прав Людини;
5.
Участь у ІІІ цивілістичному Форумі «Автономія сторін у
формуванні цивільних відносин», привітання Центру досліджень адвокатури ім.
адвоката Вітольда Байєра при НРА із 40-річчям;
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6.
Участь у Червневій Урочистості Свободи Польської Адвокатури,
організованій Комісією публічної діяльності адвокатури при Найвищій Раді
Адвокатів Польщі з нагоди святкування 25-річниці діяльності руху
«Солідарність».
7.
Участь у робочій зустрічі керівників органів адвокатського
самоврядування України та Польщі.
8.
Участь у регіональному конкурсі ораторського мистецтва серед
польських адвокатських аплікантів (стажистів), Краків.
9.
Консультації з деканами (головами) рад адвокатів Кракова і
Вроцлава та обговорено напрямки співпраці.

к..і.н., доцент Василик І.Б.
Київ, 03.07.2014.
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