
Відокремлений структурний підрозділ  

«Полтавський фаховий коледж  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

 

Галузь знань 08 Право 

Спеціальність 081 Право 

Освітня програма Право 

Освітній ступінь Фаховий молодший бакалавр 

Викладач (ПІП) Шайхаєва Олена Мустафаївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посада Викладач, спеціаліст другої категорії 

Науковий 

ступінь 
 

Вчене звання  

Контактний 

телефон: 

(056) 149-34-93 

Е-mail o.m.shaikhaieva@nlu.edu.ua 

Робоче місце 206 аудиторія 

Статус дисципліни Обов'язкова  

Мова викладання Українська 

Курс/семестр Денна форма навчання: 

1 курс/II семестр 

Заочна форма навчання: 

2 курс/III семестр 

Розподіл за видами занять та годинами 

навчання 

Денна форма навчання: 

Лекції – 26 годин 

Практичні заняття – 60 годин 

Самостійна робота – 64 годин 

Заочна форма навчання: 

Лекції – 6 годин 

Практичні заняття – 4 години 

Самостійна робота – 140 годин 

 

Циклова комісія правових фундаментальних та 

професійно-практичних дисциплін 

Час та місце проведення занять  Згідно з розкладом в аудиторії 

(дистанційно з використанням 

платформи Zoom)  

 



Час та місце проведення консультацій  Відповідно до розробленого графіку 

індивідуальних консультацій. 

Понеділок з 15.00 до 16.00 ауд. 206 або 

дистанційно з використанням 

платформи Zoom 

 

Кількість кредитів ЄКТС Денна форма навчання: 

6 кредитів 

Заочна форма навчання: 

5 кредитів 

Форма підсумкового контролю Денна форма навчання: 

іспит (1 курс/II семестр) 

Заочна форма навчання: 

іспит (2 курс/III семестр) 
 

Сторінка дисципліни в Інтернеті - 

Мета навчальної дисципліни 

 

забезпечення засвоєння студентами 

основних теоретичних понять 

конституційного права для 

використання отриманих знань у 

майбутній практичній діяльності,  

формування у студентів високого рівня 

конституційної культури, заснованої на 

повазі до прав  і свобод людини і 

громадянина, конституції, народного 

суверенітету, незалежності і 

територіальної цілісності, інших 

конституційних цінностей  



Предмет навчальної дисципліни 

 

конституційний розвиток в України та 

характеристика чинної Конституції 

України;загальна характеристика 

конституційного ладу та системи його 

засад; конституційно-правовий статус 

людини та громадянина; громадянство 

України, правове становище іноземців 

та осіб без громадянства, правовий 

статус біженців; конституційні права, 

свободи та обов'язки людини i 

громадянина; форми безпосередньої 

демократії; конституційна система 

органів державної влади; 

конституційно-правовий статус 

Верховної Ради України; 

конституційно-правовий статус 

Президента України; конституційно-

правовий статус органів виконавчої 

влади в Україні; конституційні засади 

судоустрою в Україні; статус 

прокуратури; територіальний устрій 

України; конституційні засади 

місцевого самоврядування; 

Конституційний суд України як суб’єкт 

правової охорони та захисту 

Конституції України. 
 

Зміст навчальної дисципліни  

(дидактична структура) 

   поняття і предмет конституційного 

права; Конституція як Основний Закон 

держави;юридичні   властивості  

Конституції України; засади 

конституційного ладу України; 

конституційно-правове регулювання 

форм безпосередньої демократії в 

Україні; конституційно-правовий 

статус об’єднань громадян в Україні; 

конституційно-правові засади 

територіального устрою України; 

загальна характеристика 

конституційно-правового статусу 

людини і громадянина  в Україні; 

Громадянство України; правовий статус  

іноземців та осіб без громадянства; 

гарантії прав національних меншин; 



конституційно-правовий статус органів 

державної влади і місцевого 

самоврядування; конституційно-

правовий статус Верховної Ради 

України; конституційно-правовий 

статус Президента України; 

конституційно-правовий статус органів  

виконавчої влади в Україні; 

конституційно-правовий статус органів 

влади Автономної Республіки Крим; 

правовий статус народного депутата 

України, депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим та 

місцевих рад; конституційний статус 

органів суду та прокуратури; 

конституційний-правовий статус 

органів місцевого самоврядування в 

Україні. 
 

 

Лінк на дисципліну 
https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/inde

x.php?categoryid=6  

Пререквізити навчальної дисципліни 

 

 

“Теорія держави та права”, 

“Організація судових та 

правоохоронних органів”, 

“Міжнародний захист прав людини”, 

“Історія держави та права”. 

Кореквізити 

 

  “Цивільне право”, “Адміністративне 

право”, “Державне будівництво і 

місцеве самоврядування в Україні”, 

навчальна практика. 
 

Постреквізити  

 

“Фінансове право”, “Кримінальний 

процес”, “Сімейне право”, “Цивільний 

процес”, “Трудове право” 

“Адміністративне судочинство”, 

“Виконавче провадження”, “Реєстрація 

актів цивільного стану”, виробнича 

практика. 

Основні  загальні та фахові  

компетентності 

 

ЗК 1. Здатність до креативності, 

абстрактного мислення, аналізу і 

синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у 

професійній діяльності у стандартних 

та нестандартних ситуаціях. 

https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/index.php?categoryid=6
https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/index.php?categoryid=6


ЗК 6. Толерантність. 

ЗК 8. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК 9. Уміння працювати як самостійно, 

так і в команді. 

ЗК 11. Здатність до самоосвіти та 

навчання протягом усього життя. 

ФК 3. Здатність визначати соціальну та 

правову сутність, її функції, а також 

стпуктуру державного апарату. 

ФК 4. Знання засад і принципів 

національного права, а також змісту 

правових інститутів таких 

фундаментальних галузей права як: 

конституційне право, адміністративне 

право, цивільне та сімейне право, 

трудове право, кримінальне право, а 

також адміністративний процес, 

цивільний процес та кримінальний 

процес. 

ФК 5. Здатність орієнтуватися у системі 

нормативно-правових актів та знати 

основні правила, методи, прийоми і 

засоби юридичної техніки. 

ФК6. Уміння визначати юридичну силу 

та межі чинності нормативно- правових 

актів. 

ФК 7. Навички логічного, критичного і 

системного аналізу правових 

документів. 

ФК 8. Навички реалізації та 

застосування норм матеріального та 

процесуального права 

ФК 12. Навички консультування з 

правових питань 

ФК 13. Знання структури та стандартів 

правничої професії, а також її ролі у 

суспільстві 

ФК 14. Уміння діяти у дусі поваги до 

юридичної професії 



Програмні результати навчання 

 

ПРН 2. Формування компетенцій, знань 

пізнавального та світоглядного 

значення, вмінь і навичок самостійного 

мислення та викладу своїх думок у 

процесі спілкування, у ході вирішення 

професійних завдань. 

ПРН 17. Формування необхідного рівня 

знань щодо правового забезпечення 

реалізації прав, свобод та інтересів 

громадян у відносинах з органами 

державного управління (їх 

представниками), порядку здійснення 

державного управління, його форм і 

методів, особливостей управлінського 

впливу в різних сферах суспільного 

життя 

Загальна система оцінювання 

 

Участь у роботі впродовж 

семестру/іспит  - 40/60 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

До підсумкового контрою знань 

допускаються студенти, які: 

- регулярно відвідувати лекції й 

практичні заняття; систематично та 

активно працювати на них;  

-давати повну й ґрунтовну відповідь на 

питання; обґрунтувати свою точку зору 

при обговоренні доповіді;  

-повно й переконливо наводити доводи 

при розв’язанні завдань;  

- якісно виконувати письмові практичні 

завдання, контрольні та самостійні 

роботи. Практичні заняття, пропущені 

за поважних причин, можуть бути 

відпрацьовані за попереднім 

узгодженням із викладачем; 

- вчасно та якісно виконали  

індивідуальну роботу, передбачену 

робочою програмою навчальної 

дисципліни. 

Політика оцінювання 

результатів навчання та 

академічна доброчесність 

 1. Загальні вимоги до студента:  

- студент повинен дотримуватися 

Кодексу академічної етики; 

- списування під час самостійних та 

контрольних робіт заборонені (у т.ч. із 

використанням мобільних телефонів та 



планшетів); 

- роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, 

 оцінюються на нижчу оцінку;  

- відвідування занять є обов’язковим (за 

об’єктивних причин навчання може 

відбуватись індивідуально, в онлайн  

формі за погодженням із заступником 

директора з навчально-виховної 

роботи). 

Під час аудиторних занять дозволяється 

використовувати ґаджети 

тільки у навчальних цілях . 

Дозволяється користуватися 

електронними ґаджетами (ноутбуки, 

планшети тощо) для ведення 

конспектів лекцій та відстеження 

законодавчих новинк національного та 

міжнародного законодавства. 

2. Критерії оцінювання поточної 

діяльності студента: 

контроль якості засвоєння студентами 

програмного матеріалу 

навчальної дисципліни на практичних 

заняттях із застосуванням таких 

засобів: усне, письмове або експрес-

опитування, виконання тестових 

завдань, вирішення практичних завдань 

або задач, участь у розробці кейсу, 

підготовка і захист есе або реферату за 

ініціативи студента. Поточний 

контроль має на меті перевірку рівня 

підготовки студента у вивченні 

матеріалу. У ході практичного заняття 

студент може отримати оцінку від 0 

до 5 балів; 

- лекції – 10 б.; 

- практичні заняття – 15 б.; 

- самостійна робота – 5 б.; 

- індивідуальна робота – 10 б. 

На іспиті  студент має змогу отримати 

60 б. 

3. Лінк на нормативні документи, що 

регламентують проведення поточного 

та підсумкового контролів знань 



студентів : 

http://plc.nlu.edu.ua  

 

http://plc.nlu.edu.ua/

