Сьогодні, в умовах ринкової економіки, виграє той, хто більш
компетентний, мобільний та креативний. Робиться ставка на справжніх
спеціалістів, професіоналів своєї справи!
Якщо Ви плануєте:
отримати затребувану суспільством спеціальність,
стати центральною фігурою сфери торгівлі, комерції та бізнесу,
фахівцем-експертом із асортименту та якості продукції,
захисником вітчизняного ринку від фальсифікованих товарів –
запрошуємо отримати диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
НА ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ,

ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ!
УМОВИ ВСТУПУ-2022:
ТІЛЬКИ НА БАЗІ 9-ти КЛАСІВ

 Для вступу за кошти державного або
місцевого бюджету вступники складають
індивідуальну усну співбесіду та подають
мотиваційний лист



Для вступників, які претендують на
навчання тільки за контрактом,
достатньо подати необхідні документи та
мотиваційний лист

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ:

2 роки 10 місяців
КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА ДИПЛОМОМ:

фаховий молодший бакалавр з
ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ:

Випускники КФК ТГРБ з дипломом фахового молодшого бакалавра можуть продовжити
навчання в стінах коледжу для здобуття ступеня бакалавра (магістра)
(за скороченим терміном) на базі :
ДЕРЖАВНОГО БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(колишній
Харківський державний університет харчування та торгівлі)

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:
ТОВАРОЗНАВЕЦЬ-КОМЕРСАНТ –
центральна фігура торговельного бізнесу,
універсальний спеціаліст комерційної справи
Функції товарознавця-комерсанта :

різноманітні та відповідальні, адже він:
 вивчає ситуацію на ринку товарів, попит покупців

Випускники коледжу за цією
спеціальністю можуть займати
посади:

Навчання у КФК ТГРБ забезпечує
розвиток необхідних для цієї
професії особистих якостей:

Студенти цієї спеціальності
вміють:

Погодьтесь, це дуже широкий і
перспективний спектр діяльності!

Матеріально-технічна база:

та джерела закупівлі товарів;
 захищає права споживачів в сфері якості товарів
та послуг;
 здійснює контроль за дотриманням
законодавства в сфері торгівлі;
 встановлює ділові зв’язки та укладає угоди
 у сфері торгівлі: товарознавець, інспектортоварознавець, торговий агент, комівояжер,
директор малої торговельної фірми, завідувач
секції, відділу, складу, продавець-консультант;
контролер-касир, ін.;
 у торгово-посередницькій сфері:
торговельний брокер, експедитор, комерційний
агент, інспектор з контролю якості продукції;
 у сфері виробництва: представник
торговельний, завідувач комори, агент–
експедитор
 аналітичне мислення;
 комунікабельність;
 організаційні здібності;
 спостережливість;
 хороша пам'ять;
 уважність;
 акуратність
 проводити маркетингові дослідження та
аналізувати стан товарного ринку;
 оцінювати якість товарів та забезпечувати їх
збереження;
 формувати асортиментну політику підприємства
та приймати управлінські рішення;
 організовувати торговельно-технологічний процес
та вести облік товарно-матеріальних цінностей
Міцні знання з профільних навчальних дисциплін
(товарознавство, організація та технологія торгівлі,
комерційна діяльність, маркетинг, менеджмент,
економіка підприємств та ін.) забезпечують нашим
випускникам
якісну
фахову
підготовку
та
конкурентоспроможність на ринку праці
Велика увага приділяється вивченню іноземних
мов професійного спрямування та інформаційних
технологій в бізнесі
Викладання професійно орієнтованих дисциплін
проводиться
в
спеціалізованих
навчальних
кабінетах - затишних, сучасно обладнаних та
методично забезпечених. До послуг студентів
Єдиний інформаційний центр, бібліотека, спортивна,
актова зали, їдальня, поліграфічний центр.

Інноваційні технології в освітньому Навчальні
заняття
різних
типів
та
форм
процесі:
допомагають товарознавцям-комерсантам засвоїти
теоретичну інформацію та отримати навички з усіх
напрямів майбутньої фахової діяльності:
Все це робить процес навчання сучасним,
ефективним та цікавим!

широке використання
мультимедійної
техніки

проведення занять у
формі тренінгів,
фестивалів, захисту
проектів, конференцій,
досліджень, брейнрингів, ділових ігор

Науково-дослідницька
робота студентів

проведення занять на
торговельних
підприємствах,
відвідування виставокпродажів, виробничих
цехів

проведення воркшопів,
майстер-класів,
студентських
конференцій, конкурсів
професійної
майстерності

Студенти спеціальності ПТБ активні учасники та
переможці
регіональних,
всеукраїнських
та
міжнародних
науково-практичних,
теоретичних
конференцій, семінарів.
Це сприяє підвищенню рейтингу КФК ТГРБ серед
закладів фахової передвищої освіти
ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Значення практичного навчання:

Середньостатистичний студент технікуму за весь
термін навчання 18-20 тижнів знаходиться на
виробництві – на найвідоміших у місті сучасних
торговельних підприємствах, де відбувається його
справжнє «професійне занурення» в реалії
галузевого життя

Наші міські бази практики :

магазини мереж «Епіцентр», «Сільпо», «Варус»,
«Єва», «Світ тканин», «Чобіток» та ін.

Виїзна практика:

Особливою
популярністю
серед
студентівтоварознавців користується практика за кордоном.
Реалізація міжнародного співробітництва у
площині
практичного навчання дозволила
студентам КФК ТГРБ вдосконалювати фахові
компетенції у європейському форматі на базі
відпочинкових комплексів Республіки Польща (з
2015 р.) та Болгарії (з 2019 р.). В перспективі –
Італія.

Навчально-виробнича майстерня
«Богема»:

В стінах коледжу товарознавці-комерсанти із
задоволенням відпрацьовують професійні навички
на базі НВМ «Богема»:
- навчальний офіс;
- навчальні
магазини
продовольчих
та
непродовольчих товарів

НЕ НАВЧАННЯМ ЄДИНИМ!
Звичайно, студенти спеціальності «ПТБ»
молоді та енергійні! Їх потенціалу
достатньо і для навчальної діяльності, і
для самореалізації в різноманітних
гуртках, клубах, секціях (професійних,
спортивних, мистецьких)
Професійний клуб «Споживач та
ринок»

Волонтерський рух КФК ТГРБ
«Покоління небайдужих»

Заняття у клубі сприяють поглибленню професійних
знань, розвитку навичок науково-творчої діяльності
студентів
Тут
товарознавці-комерсанти
підвищують
загальну фахову інформованість, споживацьку
грамотність та культуру, розширено вивчають
питання маркетингу, менеджменту та ринкових
механізмів.
Студенти спеціальності ПТБ – активні учасники
волонтерського
руху
коледжу
«Покоління
небайдужих». Фахова відповідальність та соціальна
активність студентів реалізується через участь у
волонтерських проектах «Школа молодого
споживача» та «Проблеми соціуму», мета яких зміна моделей суспільної поведінки і залучення
уваги молоді до проблем соціуму; популяризація
споживчої
освіти
через
консультативну
та
інформаційно-просвітницьку діяльність

КФК ТГРБ ГАРАНТУЄ СВОЇМ СТУДЕНТАМ:
ЯКІСНУ
ПРОФЕСІЙНУ
ПІДГОТОВКУ

100 % ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

КАР’ЄРНЕ
ЗРОСТАННЯ

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ-КОМЕРСАНТ – ЦЕ ГРАМОТНИЙ АНАЛІТИК, ПРОФЕСІОНАЛ-КОНСУЛЬТАНТ,
ФАХІВЕЦЬ-ЕКСПЕРТ ІЗ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ВІД
ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ТА НЕЯКІСНИХ ТОВАРІВ

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» –
ЗАТРЕБУВАНА СУСПІЛЬСТВОМ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ!

ВИКОРИСТАЙТЕ СВІЙ ШАНС!

