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Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Конституційне та адміністративне право 

України»  призначена для здобувачів вищої освіти в галузі знань 01 

освітнього ступеня «бакалавр» факультету історії, політології та 

міжнародних відносин за спеціальністю 014 «Середня освіта (історія)» 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

Курс «Конституційне та адміністративне право України» є одним з циклу 

спеціальних дисциплін, що формують професійну підготовку студентів як 

майбутніх вчителів правознавства. Вивчення зазначеного курсу набуває 

особливого значення у зв'язку зі змінами, що відбулися в державно-правовій 

системі України, закріпленням у Конституції України світових та 

європейських стандартів щодо прав і свобод людини і громадянина. Студенти 

вивчають основні положення конституційного  права України, набуваючи 

навички по використанню діючого конституційного законодавства у своїй 

професійній діяльності, а також адміністративне право України яке  регулює 

суспільні відносини, що виникають у сфері державного управління в процесі 

здійснення виконавчо - розпорядчої діяльності органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування. 

Предметом навчальної дисципліни «Конституційне та адміністративне 

право України» є чинне конституційне та адміністративне законодавство 

України, практика його застосування та основи наукового обґрунтування 

напрямів його вдосконалення.  

Зміст навчальної дисципліни відповідає системам конституційного та 

адміністративного права як галузей права і передбачає розгляд категорій, 

понять та правових механізмів що обумовлюють внутрішню структуру та 

спрямованість їх інститутів та норм. 

Мета дисципліни - надати студентам необхідний обсяг знань з  

конституційного законодавства України, сформувати їх правосвідомість як 

громадян, привити повагу до державності України, а також з 

адміністративного права України в контексті зростаючої динаміки реформ у 

сфері державного управління. 

 



Завдання навчальної дисципліни: 

- засвоєння студентами структури, принципів, предмету та функцій 

конституційного та адміністративного права як галузей права; 

- вивчення студентами основних інститутів конституційного права 

України, а також його понятійного апарату; 

- вивчення конституційно-правових засад державного ладу, механізмів 

функціонування різних гілок влади, співвідношення між ними, суспільством і 

різноманітними політичними силами та громадськими об’єднаннями; 

- засвоєння механізмів формування та діяльності державного апарату; 

- формування навичок тлумачення норм Конституції України і 

нормативних актів - джерел адміністративного права; 

- отримання практичних навичок застосування знань з конституційного 

та адміністративного права під час вирішення практичних завдань, тестів, 

розв’язання навчальних ситуацій; 

- підвищення правової культури та ерудиції студентів та інші. 

 

Очікувані результати навчання 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує 

набуття здобувачами вищої освіти компетентностей інтегральних, загальних 

та спеціальних (фахових). 

Інтегральна компетентність передбачає ґрунтовну підготовку для 

викладацької, науково-практичної, організаційно-управлінської, аналітичної 

діяльності в галузі гуманітарних наук. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК2 навички використання інформаційних, комунікаційних та педагогічних 

технологій; 

ЗК3 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

ЗК6 володіння державною та, як найменш, однією з іноземних мов на рівні 

професійного та побутового спілкування. 

 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК1 здатність використовувати теорію та методику вивчення історії та 

правознавства в практичній роботі вчителя; 

ФК4 уміння знаходити, збирати і первинно узагальнювати фактичний 

матеріал, роблячи обґрунтовані висновки; 

ФК5 уміння працювати з навчально-методичним забезпеченням навчального 

процесу в школі; 



ФК6 перекладати оригінальну спеціальну літературу, редагувати наукові 

тексти, вільно користуватися однією з іноземних мов у своїй професійній 

діяльності. 

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна 

 

Програмні результати навчання 

 

Знання (Зн): 

ЗН4 історичного шляху розвитку світової та вітчизняної політико-правової 

думки; 

ЗН5 основ методики викладання історії та правознавства в загальноосвітніх 

навчальних закладах; 

ЗН7 сучасних засобів комунікації та інформації. 

 

Вміння (Вм): 

ВМ8 використовувати набуті знання для вирішення завдань своєї 

професійної діяльності; 

ВМ11 використовувати ЕОМ для виявлення і обробки джерельних даних; 

ВМ12 розуміти і об’єктивно оцінювати досягнення світової та вітчизняної 

політико-правової думки, пояснювати феномен держави, влади, політики, 

права; 

ВМ14 використовувати набуті психолого-педагогічні та методичні прийоми 

для викладання історичних і правознавчих дисциплін в середній навчальних 

закладах. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щовівторка, з 13.30 до 14.15 та щоп’ятниці  з 13.30 до 14.15 (2 академічні 

години). 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щоп’ятниці, з 10.00 до 12.00. 

E-mail викладача:  Smith.vv@ukr.net 


