Оновлення навчального матеріалу з урахуванням інкорпорації гендерних елементів
в Національній академії
Дисципліна, в якій Обсяг аудиторного навчавідображені пильного навантаження на
тання гендерної
вивчення дисципліни
політики
(год).

Тематика, що розглядається в межах дисципліни і в якій
відображені питання гендерної політики

Обсяг аудиторного
навчального навантаження на вивчення
гендерної тематики
(год).

«Міжнародне
право»
(4 курс,
081«Право»,
262«Правоохоронна
діяльність»)

90

Т.6.1 «Права людини і міжнародне право» ;
Т.6.2 «Розвиток міжнародного гуманітарного права»;

4

«Актуальні проблеми міжнародного
права» (магістратура, «081«Право»,
262«Правоохоронна
діяльність»)

54

Т5.1 «Проблеми прав людини у міжнародному праві»;
Т.5.2 «Проблеми захисту прав людини під час міжнародного
збройного конфлікту»

4

«Право Європейського Союзу» (магістратура,
«081«Право»,
262«Правоохоронна
діяльність»)

54

Т5.1 «Основи правового статусу людини і громадянина в
Європейському Союзі»;
Т.6.1 «Правове регулювання соціальної і трудової сфери».

4

«Конституційне
право України»
(1 курс,
««081«Право»,
262«Правоохоронна
діяльність»)

60

Т.4.1 «Правовий статус особи»;
Т.5.1 «Загальна характеристика конституційних прав, свобод
та обов’язків людини і громадянина»;
Т.6.1 «Правове становище іноземців, осіб без громадянства
та біженців в Україні».

6

1

Дисципліна, в якій Обсяг аудиторного навчавідображені пильного навантаження на
тання гендерної
вивчення дисципліни
політики
(год).

Тематика, що розглядається в межах дисципліни і в якій
відображені питання гендерної політики

Обсяг аудиторного
навчального навантаження на вивчення
гендерної тематики
(год).

«Міжнародноправовий механізм
захисту прав людини» (магістратура
студенти «Право»)

54

Т.1.1 «Права людини, їх реалізація і захист: поняття та характеристика»;
Т.2.1 «Історичні етапи розвитку прав людини і становлення
процедур їх захисту»,
Т.3.1 «Сучасні міжнародні норми, що регламентують права
людини та їх захист»,
Т.4.1 «Специфіка функціонування міжнародних процедур
захисту прав людини»,
Т.5.1 «Універсальні міжнародні засоби захисту прав людини»;
Т. 6.1 «Специфіка захисту прав людини на регіональному
рівні»;
Т.7.1 «Характеристика Європейської конвенції про захист
прав і основних свобод людини»;
Т. 9.1 «Особливості міжнародно-правового захисту окремих
категорій осіб».

16

«Права людини» (4
курс 081«Право»,
262«Правоохоронна
діяльність»)

50

Т. 1.1 «Концептуальні основи основних прав людини»;
Т.2.1 «Міжнародна система захисту прав людини»;
Т.7.1 «Характеристика прав окремих категорій осіб»;
Т.7.2 «Загальна характеристика інституту заборони дискримінації»;
Т.8.1 «Загальні положення недопущення порушення прав
людини в діяльності ДПСУ».

10

«Проблеми конституційного права
України» (магістратура
студенти

50

Т. 6.1 «Характеристика правового статусу особи в Україні»;
Т. 7.1 «Актуальні питання правового статусу іноземців, осіб
без громадянства та біженців в Україні».

4

2

Дисципліна, в якій Обсяг аудиторного навчавідображені пильного навантаження на
тання гендерної
вивчення дисципліни
політики
(год).

Тематика, що розглядається в межах дисципліни і в якій
відображені питання гендерної політики

Обсяг аудиторного
навчального навантаження на вивчення
гендерної тематики
(год).

081«Право»)
«Міжнародні стандарти правоохоронної діяльності»
(магістратура
081«Право» та
262«Правоохоронна
діяльність»)

60

Т. 1.1 «Становлення та розвиток міжнародного інституту захисту прав людини»;
Т.2.2 «Міжнародно-правові та європейські стандарти захисту прав людини та діяльності правоохоронних органів»;
Т.2.2 «Міжнародно-правові основи діяльності правоохоронних органів»;
Т.4.1 «Окремі аспекти діяльності Національної поліції з питань дотримання міжнародних стандартів прав людини»;
Т. 5.1 «Проблеми дотримання міжнародних стандартів прав
людини під час здійснення адміністративних процедур органами Державної прикордонної служби України».

10

Кримінологія (4
курс, спеціальність
081«Право»)

60

Т.2.1 «Кримінологічне дослідження причин та умов злочинності», Заняття Т. 2.2 « Особливості особи і поведінки потерпілих та їх роль у «механізмі» вчинення конкретного злочину».

4

Кримінальновиконавче право (3
курс, спеціальність
081«Право»,262
«Правоохоронна
діяльність»)

60

Т. 3.2 «Зміст правового статусу засуджених»;
Т. 13.2 «Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми».

4

«Іноземна мова»

336

Т.7. Державна прикордонна служба України
«На сторожі рубежів Батьківщини» самостійна робота
Читання і переклад тексту «Невидимий батальйон. Жінка у
камуфляжі»
Т.10. Інтеграція кордонів в Європі

8

3

Дисципліна, в якій Обсяг аудиторного навчавідображені пильного навантаження на
тання гендерної
вивчення дисципліни
політики
(год).

Тематика, що розглядається в межах дисципліни і в якій
відображені питання гендерної політики

Обсяг аудиторного
навчального навантаження на вивчення
гендерної тематики
(год).

«Спільні прикордонні операції в ЄС» самостійна робота
Читання і переклад тексту «Іванна Климпуш- Цинцнадзе:
Сьогодні Україна є повноцінним гарантом безпеки і стабільності в Європі»
Т.11. Служба на кордоні
«Нове обличчя» індивідуальне завдання (позааудиторне
читання).
Читання і переклад тексту «Чарівна мужність»
Т. 12. Реферування текстів з прикордонної тематики
«Безпека кордону» Індивідуальне завдання (позааудиторне
читання).
Практика у реферативному перекладі статті «Фемінізація
світових армій» Практика у реферативному перекладі статті
«Модна служба»
«Іноземна мова за
професійним спрямуванням»

144

Т. 17. Реферативний переклад текстів професійного спрямування
Індивідуальне завдання (позааудиторне читання)
Практика у реферативному перекладі статті «Тримайся, ти
нам потрібна»

2

«Практичний курс
основної іноземної
мови (ІІІ курс)»

176

Гендерна політика, люди та їх інтереси, лідерські якості,
манери і поведінка, характер та кар'єра, роль суспільства у
формуванні особистості, сімейні конфлікти, формування та
розвиток особистості

16

«Спецпереклад»

124

Секс-торгівля людьми, торгівля людьми і міграція, торгівля
людьми у світі, міжнародні права людини

8

«Теорія і практика
перекладу з ОІМ»

80

Реферування газетних статей стосовно гендерної рівності

8

4

Дисципліна, в якій Обсяг аудиторного навчавідображені пильного навантаження на
тання гендерної
вивчення дисципліни
політики
(год).

Тематика, що розглядається в межах дисципліни і в якій
відображені питання гендерної політики

Обсяг аудиторного
навчального навантаження на вивчення
гендерної тематики
(год).

«Практичний курс
основної іноземної
мови (німецької)»

856

1 курс
т.11 Державна прикордонна служба України
з.5 Гендерна політика в прикордонній службі України
2 курс
т.13 Відомчі стандарти культури прикордонного контролю
з.2 Жінка-прикордонник
3 курс
т.29 Зовнішня та внутрішня політика Німеччини
з. 9 Жінка в політиці
4 курс
т.32 З історії Німеччини до та після 1945 року
з. 5 Жінки в історії Німеччини
т. 35 Служба на кордоні.
з. 10 Жінки на варті кордону України

10

«Спеціальний
переклад»

78

4 курс
т.1 Структура та завдання Збройних сил Німеччини
з.4 Підготовка особового складу у збройних силах Німеччини. Гендерна політика
т.2 Федеральна поліція Німеччини
з.9 Підготовка персоналу Федеральної поліції Німеччини.
Гендерні відмінності
т.5 Органи охорони кордону Австрії та Швейцарії
з.6 Підготовка персоналу Федеральної поліції Австрії та
Корпусу прикордонної варти Швейцарії. Жінки в органах
охорони

6

«Спеціальний
переклад» Магіст-

120

1 курс
т.2 Німеччина. Країна та люди
з.3 Населення Німеччини. Вікові та гендерні розбіжності

8

ратура

5

Дисципліна, в якій Обсяг аудиторного навчавідображені пильного навантаження на
тання гендерної
вивчення дисципліни
політики
(год).

Тематика, що розглядається в межах дисципліни і в якій
відображені питання гендерної політики

Обсяг аудиторного
навчального навантаження на вивчення
гендерної тематики
(год).

т.3 Державний устрій, партії та масові організації Німеччини
з.2 Уряд Німеччини. Жінки на керівних посадах
2 курс
т. 8 Зовнішня та внутрішня політика Німеччини
з. 3 Європейська інтеграція. Роль жінки в інтеграційному процес
т.10 Поліція Німеччини
з. 7 Підготовка поліцейських службовців. Особливості підготовки жінок - поліцейських

«Практичний курс
другої іноземної
мови (польської,
французької, турецької, румунської,
угорської)»

426

1-4 курс
Тема. Прикордонні відомства країн, мова яких вивчається
Заняття. Підготовка персоналу. Гендерні відмінності
Тема. Охорона державного кордону
Заняття. Жінки на варті кордону України
Тема. Суспільно-політичне життя
Заняття. Суспільно – політичне життя Польщі. Успішність
жінки в суспільстві
Тема. Державна прикордонна служба України
Заняття Гендерна політика в прикордонній службі України

8

«Педагогіка та
психологія»

90

1. Психологія особистості прикордонника
2. Соціально-психологічна характеристика прикордонного колективу.
3. Психологічна характеристика умов та особливостей
професійної діяльності
4. Загальна та професійна дидактика.
5. Педагогічна теорія виховання
6. Педагогічні аспекти професійної діяльності

76

«Морально-

90

1.

Психологія розвитку особистості керівника.
6

64

Дисципліна, в якій Обсяг аудиторного навчавідображені пильного навантаження на
тання гендерної
вивчення дисципліни
політики
(год).
психологічне
забезпечення оперативно-службової
діяльності»

Тематика, що розглядається в межах дисципліни і в якій
відображені питання гендерної політики

Обсяг аудиторного
навчального навантаження на вивчення
гендерної тематики
(год).

2. Особливості управлінської діяльності зі штатними категоріями персоналу підрозділів ООДК
3. Психологічна характеристика та аналіз конфліктів.
4. Організація та проведення індивідуально-виховної роботи у прикордонних підрозділах.
5. Психологічне забезпечення правопорядку та дисципліни
6. Культура взаємин прикордонників
7. Морально-психологічне забезпечення в ДПСУ

«Соціальна та
вікова
психологія»

240

1. Спілкування як соціально-психологічний феномен.
2. Соціальна комунікація і міжособистісна взаємодія
3. Соціальна перцепція. Способи впливу у процесі спілкування
4. Група як соціально-психологічний феномен. Психологія малих соціальних груп.
5. Особистість як соціально-психологічний феномен.
6. Соціалізація особистості
7. Особистість у структурі суспільних відносин
8. Психологія ранньої та зрілої юності
9. Психологія зрілої дорослості.

108

«Диференційна
психологія»

90

1. Джерела виникнення індивідуальних відмінностей
2. Темперамент у диференціальній психології
3. Характер у структурі індивідуальності
4. . Здібності та інтелект у диференціальній психології
5. Диференційно-психологічний аналіз міжстатевих відмінностей
6. Диференціальна когнітологія.

70

7

Дисципліна, в якій Обсяг аудиторного навчавідображені пильного навантаження на
тання гендерної
вивчення дисципліни
політики
(год).

Тематика, що розглядається в межах дисципліни і в якій
відображені питання гендерної політики

Обсяг аудиторного
навчального навантаження на вивчення
гендерної тематики
(год).

«Сучасна українська мова та
література»

60

Феміністичний дискурс сучасної української літератури;
Перервність традиції; жінка-читач і жінка-автор у літературі; Жіноча проза проблематика і художні особливості. Жіноча проза: нова типологія жіночих образів; Імітація, «Зрада» Євгенії Кононенко; «Помри зі мною» Любові Пономаренко та «Чорний скелет у шафі» Людмили Таран.

32

Сім’я як соціальний інститут та мала соціальна група; гендерно-рольова диференціація сім’ї; тенденції розвитку сучасної сім’ї.

4

«Соціологія»
«Соціологія, етика,
естетика та релігієзнавство»

Сім’я як соціальний інститут та мала соціальна група; гендерно-рольова диференціація сім’ї; тенденції розвитку сучасної сім’ї.

4

46

«Професійна
педагогіка»

60

Вікові та гендерні особливості застосування виховних технологій.

4

«Філософія»

60

Формування гендерної ідентичності особистості.

2

«Антропологія»

40

Еволюційна теорія статті. Антропогенез (проблема уніфікації статі: біологічна складова)

4

8

4

