Код і назва спеціальності(напряму): 015.03 «Професійна освіта (Економіка)»
Назва спеціалізації:
Код і назва галузі знань: 0101 «Педагогічна освіта»
Кваліфікація: бакалавр з професійна освіти (економіка)
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) відповідає шостому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь бакалавра за
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти за освітньою програмою
молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю. За умови, що попередній рівень отримано в
іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – захист випускної
роботи.
Програмні результати навчання: Майбутні фахівці повинні: демонструвати знання
основ та історії професійної освіти та інженерно-педагогічної освіти, ясно та логічно
висловлювати одержані базові знання, оцінювати нові відомості та інтерпретації контексті цих
знань, демонструвати розуміння теорії і вміти реалізувати методи критичного аналізу.
Здатність продемонструвати знання та розуміння: основних економічних законів та
закономірностей; основ економічного управління організаціями, підприємствами, установами;
статистичних методів збирання та обробки економічної інформації; економетричних методів
моделювання господарсько-економічних явищ; організації операційної, планово-економічної,
фінансово-облікової, маркетингово-комерційної діяльності підприємств легкої промисловості;
форм та систем організації праці та її оплати, принципи підходів до ефективного управління
персоналом; основ правового регулювання трудових, майнових та партнерських відносин між
господарюючими суб’єктами; сучасних інформаційних системи для вирішення організаційноуправлінських та економічних завдань; економічної термінології; раціональних прийомів
пошуку та використання науково-технічної інформації із застосуванням технічних,
інформаційних засобів збору та обробки інформації.
Здатність до працевлаштування: Бакалавр напряму підготовки 015.03 «Професійна
освіта (Економіка)» може займати посади викладача професійно-технічного навчального
закладу, вихователя професійно-технічного навчального закладу, інструктора виробничого
навчання, майстра виробничого навчання, майстра навчального центру, викладача-стажиста,
технолога-наставника, керівника виробничої практики, завідувача групи, менеджера
підприємства, установи, організацій та їх підрозділів, економіста, економіста з матеріальнотехнічного забезпечення, економіста з планування, інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі.
Доступ до подальшого навчання: Бакалавр «Професійна освіта (Економіка)» може
продовжувати навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст 015.01 «Професійна
освіта. Комп'ютерні технології» та магістр 015.10 «Професійна освіта. Комп'ютерні технології»,
011.01 «Педагогіка вищої школи»
Випускна кафедра: кафедра педагогіки; кафедра менеджменту і маркетингу
Інститут/факультет: факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки.
Керівник освітньої програми: професор, доктор педагогічних наук Шевченко Г.П.,
pedagogika@snu.edu.ua

