
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

 – професія, якої тут 
навчають ніколи не втратить своєї 
актуальності на ринку праці; 

 

 – здобувши професію 
«Агент комерційний» можна мати 
забезпечене життя, відкрити власну 
справу; 

 – випускники 
зараховуються на скорочений термін 
навчання (3 роки) у вищі державні 
навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів 
акредитації.  

  
  
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

  
  
  
  
  

Спеціальність 5.03050702 
«Комерційна діяльність» 

Напрямок підготовки 6.030507 
«Комерційна діяльність» 

Галузь знань 0305 
«Економіка та підприємництво» 

ННаашшаа  ааддрреессаа::  
4488770022,,  УУккррааїїннаа    

ТТееррннооппііллььссььккаа  ообблл..,,  мм..ББооррщщіівв,,  
ввуулл..ГГрруушшееввссььккооггоо,,  1155,,    

ттеелл..//ффаакксс..::  ((0033554411))  22--1155--1133  
ee--mmaaiill::  aaggrrootteehhkkooll@@ggmmaaiill..ccoomm  

 



  
У 1995 році спеціальність 

«Комерційна діяльність» гармонійно 
влилася в перелік базових 
спеціальностей Борщівського 
агротехнічного коледжу. Сьогодні 
відділення – одне із провідних у 
навчальному закладі. Підготовка 
фахівців здійснюється на основі 
базової загальної середньої освіти як за 
державним замовленням так і за кошти 
юридичних і фізичних осіб. Термін 
навчання на базі 9 класів – 3 роки, на 
базі 11 класів – 2 роки.  

Вступники з базовою середньою 
освітою (9 кл.) для вступу складають 
вступні екзамени з навчальних 
дисциплін: українська мова (диктант – 
письмово); математика ( усно ). 

З освітою 11 класів конкурс 
сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання якості освіти з української 
мови та літератури; математика або 
історія. Для випускників професійно-
технічних училіщ, які здобули 
кваліфікацію «кваліфікаційний 
робітник» всупають на скорочений 
термін навчання вступним 
випробуванням, є співбесіда.Всі 
студенти забезпечуються гуртожитком. 

За 16 років існування відділення 
професію комерсанта здобули понад 
600 фахівців, в тому числі отримали 
дипломи з відзнакою 249 випускників.  

  

На відділенні створено лабораторії:  
інформатики та комп'ютерної техніки, 
інформаційних систем та технологій в 
комерційній діяльності, 
бухгалтерського і фінансового обліку; 
кабінети: економіки підприємств, 
комерційної діяльності, комерційного 
товарознавства, комунікаційної 
діяльності, статистики, ринкових 
досліджень.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Викладачі відділення мають вагомі 

методичні напрацювання, які 
використовуються у навчально-
виховному процесі та експонуються на 
виставці передового педагогічного 
досвіду та технічної творчості НМЦ 
Міністерства аграрної політики та 
продовольства України.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актуальними серед них є: 
 звіт-щоденник про проходження 

технологічної практики; 
 робочий зошит для виконання 

практичних робіт з навчальної 
дисципліни «Фінансовий облік»; 

 конспекти лекцій з навчальних 
дисциплін «Економіка 
підприємства», 
«Зовнішньоекономічна діяльність», 
«Фінанси», «Маркетинг», 
«Розміщення продуктивних сил»; 
«Підприємницька діяльність»; 
«Комерційна діяльність» 

 навчальний відеофільм «Форми та 
методи продажу товарів». 

 електронний підручник з 
навчальної дисципліни 
«Фінансовий облік» 

 
Студенти виявляють свої таланти і 

здібності в художній самодіяльності, 
різних конкурсах,  спортивних 
змаганнях. 


