Освітньо-кваліфікаційна
характеристика випускника
Дніпропетровського центру професійнотехнічної освіти державної служби зайнятості
Професія: 5220 Продавець непродовольчих
товарів
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційні вимоги:
Повинен знати: асортимент, якісні характеристики товарів певної групи та
виробників товарів, технічні можливості, ознаки браку; умови експлуатації,
гарантійні терміни служби, перелік додаткових послуг, що надаються
покупцю; порядок підготовки товарів до продажу; способи показу і
упакування товарів; принципи розміщення, викладки товарів і оформлення
прилавкових вітрин; розшифрування артикулів, штрихового коду товару;
прийоми підбору, примірки, відмірювання, відрізу, комплектування
товарів; правила визначення розмірів; правила зберігання інформації,
використання ПК в роботі; правила експлуатації відповідних видів
торгово-технологічного обладнання, РРО; правила використання та
призначення в торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю,
інструменту; порядок розрахунку з покупцями; безпечне відкриття тари;
порядок обміну товарів; перелік товарів, що не підлягають обміну
(поверненню); правила продажу непродовольчих товарів; правила
торговельного обслуговування населення; правила і норми охорони
праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
Повинен
уміти:
обслуговувати
покупців,
показувати
товари,
демонструвати їх в дії, консультувати щодо конструктивних особливостей
окремих видів товарів, їх призначення, властивостей, якості, правил
догляду за ними, цін, стану моди поточного сезону. Здійснювати
відмірювання, зважування, підрахунок вартості покупки, зчитувати
сканером штрих-кодові позначки товару, проводити розрахунок покупців
через реєстратори розрахункових операцій (РРО) (або перевіряти реквізити
наданого чеку), видавати покупку. Готувати товар до продажу,
розпаковувати, розглядати зовнішній вигляд виробу, комплектувати,
перевіряти експлуатаційні властивості, підпрасовувати. Готувати робоче
місце: перевіряти наявність та справність торгово-технологічного
обладнання, інвентарю та інструментів, готувати до роботи РРО.
Отримувати і готувати пакувальний матеріал. Розміщувати та викладати
товари за групами, видами, сортами з урахуванням товарного сусідства,
частоти попиту та зручності роботи. Забезпечувати товари цінниками.
Оформляти вітрини прилавків. Підраховувати гроші (чеки) та здавати їх у
встановленому порядку. Прибирати нереалізовані товари і тару. Готувати
товари до інвентаризації.

Спеціалізації
Продавець текстильних, швейних, трикотажних товарів та
головних уборів
Повинен знати: асортимент, якісні характеристики текстильних,
швейних, трикотажних товарів та головних уборів, виробників товарів,
перелік додаткових послуг, що надаються покупцю; порядок підготовки
текстильних, швейних, трикотажних товарів та головних уборів до
продажу; способи показу і демонстрації, упакування товарів; принципи
розміщення, викладки товарів і оформлення зовнішніх та внутрішніх
вітрин; розшифрування штрихового коду товару; прийоми підбору,
примірки, відмірювання, відрізу, комплектування товарів; правила
визначення розмірів; правила зберігання інформації, використання ПК в
роботі; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного
обладнання, РРО; правила використання та призначення в торговотехнологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту; порядок
розрахунку з покупцями; порядок обміну товарів; перелік товарів, що не
підлягають обміну (поверненню); правила продажу текстильних, швейних,
трикотажних товарів та головних уборів; правила торговельного
обслуговування населення; правила і норми охорони праці,
протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни при
роботі у відділі текстильних, швейних, трикотажних товарів та головних
уборів.
Повинен уміти: обслуговувати покупців, показувати товари,
демонструвати їх в дії, консультувати щодо конструктивних особливостей
текстильних, швейних, трикотажних товарів та головних уборів, їх
призначення, властивостей, якості, правил догляду за ними, цін, стану моди
поточного сезону. Здійснювати відмірювання текстильних товарів,
підрахунок їх вартості, зчитувати сканером штрих-кодові позначки товару,
проводити розрахунок покупців через реєстратори розрахункових операцій
(РРО) (або перевіряти реквізити наданого чеку), видавати покупку.
Готувати текстильні, швейні, трикотажні товари та головні убори до
продажу, розпаковувати, розглядати зовнішній вигляд виробів,
підпрасовувати. Готувати робоче місце продавця текстильних, швейних,
трикотажних товарів та головних уборів: перевіряти наявність та справність
торгово-технологічного обладнання, інвентарю та інструментів, готувати
до роботи РРО. Отримувати і готувати пакувальний матеріал. Розміщувати
та викладати товари за видами, призначенням, виробниками з урахуванням
частоти попиту та зручності роботи. Забезпечувати товари цінниками.
Оформляти вітрини. Готувати текстильні, швейні, трикотажні товари та
головні убори до інвентаризації.

Продвець хутряних, овчинно-шубних та взуттєвих товарів

Повинен знати: асортимент, якісні характеристики хутряних,
овчинно-шубних та взуттєвих товарів, виробників товарів; умови
експлуатації, гарантійні терміни служби, перелік додаткових послуг, що
надаються покупцю; порядок підготовки хутряних, овчинно-шубних та
взуттєвих товарів до продажу; способи показу і упакування товарів;
принципи розміщення, викладки товарів і оформлення зовнішніх та
внутрішніх вітрин; розшифрування штрихового коду товарів; прийоми
підбору, примірки, хутряних, овчинно-шубних та взуттєвих товарів;
правила визначення розмірів; правила зберігання інформації, використання
ПК в роботі; правила експлуатації відповідних видів торговотехнологічного обладнання, РРО; правила використання та призначення в
торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту;
порядок розрахунку з покупцями; порядок обміну хутряних, овчинношубних та взуттєвих товарів; перелік товарів, що не підлягають обміну
(поверненню); правила продажу хутряних, овчинно-шубних та взуттєвих
товарів; правила торговельного обслуговування населення; правила і
норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та
особистої гігієни при роботі у відділі хутряних, овчинно-шубних та
взуттєвих товарів.
Повинен уміти: обслуговувати покупців, показувати товари,
демонструвати їх в дії, консультувати щодо конструктивних особливостей
хутряних, овчинно-шубних та взуттєвих товарів, їх призначення,
властивостей, якості, правил догляду за ними, цін, стану моди поточного
сезону. Здійснювати підрахунок вартості покупки, зчитувати сканером
штрих-кодові позначки товару, проводити розрахунок покупців через
реєстратори розрахункових операцій (РРО) (або перевіряти реквізити
наданого чеку), видавати покупку. Готувати хутряні, овчинно-шубні та
взуттєві товари до продажу, розпаковувати, розглядати зовнішній вигляд,
комплектувати товари. Готувати робоче місце продавця хутряних, овчинношубних та взуттєвих товарів: перевіряти наявність та справність торговотехнологічного обладнання, інвентарю та інструментів, готувати до роботи
РРО. Отримувати і готувати пакувальний матеріал. Розміщувати та
викладати хутряні, овчинно-шубні та взуттєві товари за видами, з
урахуванням товарного сусідства, частоти попиту та зручності роботи.
Забезпечувати товари цінниками. Оформляти вітрини. Готувати хутряні,
овчинно-шубні та взуттєві товари до інвентаризації.
Продавець парфумерно-косметичних та галантерейних товарів
Повинен знати: асортимент, якісні характеристики парфумерно
косметичних та галантерейних товарів, виробників товарів, технічні
можливості; умови експлуатації, гарантійні терміни служби, перелік
додаткових послуг, що надаються покупцю; порядок підготовки
парфумерно-косметичних та галантерейних товарів до продажу; способи
показу і упакування товарів; принципи розміщення, викладки товарів і
оформлення внутрішніх та зовнішніх вітрин; розшифрування штрихового
коду товарів; прийоми підбору, примірки, відмірювання, відрізу,

комплектування товарів; правила визначення розмірів галантерейних
товарів; правила зберігання інформації, використання ПК в роботі; правила
експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО;
правила використання та призначення в торгово-технологічному процесі
виробничого інвентарю, інструменту; порядок розрахунку з покупцями;
порядок обміну парфумерно-косметичних та галантерейних товарів;
перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню); правила продажу
парфумерно-косметичних
та
галантерейних
товарів;
правила
торговельного обслуговування населення; правила і норми охорони
праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни
при роботі у відділі парфумерно-косметичних та галантерейних товарів.
Повинен уміти: обслуговувати покупців, пропонувати парфумернокосметичні та галантерейні товари, демонструвати їх у дії, консультувати
щодо конструктивних особливостей парфумерно-косметичних та
галантерейних товарів, їх призначення, властивостей, якості, правил
догляду за ними, цін, стану моди поточного сезону. Здійснювати
відмірювання галантерейних товарів, підрахунок вартості покупки,
зчитувати сканером штрих-кодові позначки товару, проводити розрахунок
покупців через реєстратори розрахункових операцій (РРО) (або перевіряти
реквізити наданого чеку), видавати покупку. Готувати парфумернокосметичні та галантерейні товари до продажу, розпаковувати, розглядати
зовнішній вигляд товарів, комплектувати, перевіряти експлуатаційні
властивості. Готувати робоче місце продавця парфумерно-косметичних та
галантерейних товарів: перевіряти наявність та справність торговотехнологічного обладнання, інвентарю та інструментів, готувати до роботи
РРО. Отримувати і готувати пакувальний матеріал. Розміщувати та
викладати товари за видами, з урахуванням частоти попиту та зручності
роботи. Забезпечувати товари цінниками. Оформляти вітрини. Готувати
парфумерно-косметичні та галантерейні товари до інвентаризації.
Продавець електропобутових та посудогосподарчих товарів
Повинен знати: асортимент, якісні характеристики
електропобутових та посудогосподарчих товарів, виробників товарів,
технічні можливості; умови експлуатації, гарантійні терміни служби,
перелік додаткових послуг, що надаються покупцю; порядок підготовки
електропобутових та посудогосподарчих товарів до продажу; способи
показу і упакування товарів; принципи розміщення, викладки товарів і
оформлення внутрішніх та зовнішніх вітрин; розшифрування штрихового
коду товарів; прийоми підбору, комплектування товарів; правила
зберігання інформації, використання ПК в роботі; правила експлуатації
відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО; правила
використання та призначення в торгово-технологічному процесі
виробничого інвентарю, інструменту; порядок розрахунку з покупцями;
безпечне відкриття тари; порядок обміну електропобутових та
посудогосподарчих товарів; перелік товарів, що не підлягають обміну
(поверненню); правила продажу електропобутових та посудогосподарчих

товарів; правила торговельного обслуговування населення; правила і
норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та
особистої гігієни при роботі у відділі електропобутових та
посудогосподарчих товарів.
Повинен
уміти:
обслуговувати
покупців,
показувати
електропобутові та посудогосподарчі товари, демонструвати їх в дії,
консультувати щодо конструктивних особливостей електропобутових та
посудогосподарчих товарів, їх призначення, властивостей, якості, правил
догляду за ними, цін. Здійснювати комплектування товарів, підрахунок
вартості покупки, зчитувати сканером штрих-кодові позначки товару,
проводити розрахунок покупців через реєстратори розрахункових операцій
(РРО) (або перевіряти реквізити наданого чеку), видавати покупку.
Готувати електропобутові та посудогосподарчі товари до продажу,
розпаковувати, розглядати зовнішній вигляд товарів, комплектувати,
перевіряти експлуатаційні властивості. Готувати робоче місце продавця
електропобутових та посудогосподарчих товарів: перевіряти наявність та
справність торгово-технологічного обладнання, інвентарю та інструментів,
готувати до роботи РРО. Отримувати і готувати пакувальний матеріал.
Розміщувати та викладати електропобутові та посудогосподарчі товари за
видами, виробниками, технічними характеристиками, призначенням.
Забезпечувати товари цінниками. Оформляти вітрини. Готувати
електропобутові та посудогосподарчі товари до інвентаризації.
Продавець товарів для фізичної культури, спорту, туризму,
музичних товарів, іграшок, канцелярських товарів
Повинен знати: асортимент, якісні характеристики товарів для
фізичної культури, спорту, туризму, музичних товарів, іграшок,
канцелярських товарів, виробників товарів, технічні можливості; умови
експлуатації, гарантійні терміни служби, перелік додаткових послуг, що
надаються покупцю; порядок підготовки товарів для фізичної культури,
спорту, туризму, музичних товарів, іграшок, канцелярських товарів до
продажу; способи показу і упакування товарів; принципи розміщення,
викладки товарів і оформлення зовнішніх та внутрішніх вітрин;
розшифрування штрихового коду товару; прийоми підбору, примірки,
комплектування товарів; правила визначення розмірів; правила зберігання
інформації, використання ПК в роботі; правила експлуатації відповідних
видів торгово-технологічного обладнання, РРО; правила використання та
призначення в торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю,
інструменту; порядок розрахунку з покупцями; безпечне відкриття тари;
порядок обміну товарів для фізичної культури, спорту, туризму,
музичних товарів, іграшок, канцелярських товарів; перелік товарів, що не
підлягають обміну (поверненню); правила продажу товарів для фізичної
культури, спорту, туризму, музичних товарів, іграшок, канцелярських
товарів; правила торговельного обслуговування населення; правила і
норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та

особистої гігієни при роботі у відділі товарів для фізичної культури,
спорту, туризму, музичних товарів, іграшок, канцелярських товарів.
Повинен уміти: обслуговувати покупців, показувати товари для
фізичної культури, спорту, туризму, музичні товари, іграшки, канцелярські
товари, демонструвати їх в дії, консультувати щодо конструктивних
особливостей окремих видів товарів, їх призначення, властивостей, якості,
правил догляду за ними, цін. Здійснювати комплектування товарів,
підрахунок вартості покупки, зчитувати сканером штрих-кодові позначки
товару, проводити розрахунок покупців через реєстратори розрахункових
операцій (РРО) (або перевіряти реквізити наданого чеку), видавати
покупку. Готувати товари для фізичної культури, спорту, туризму, музичні
товари, іграшки, канцелярські товари до продажу, розпаковувати,
розглядати зовнішній вигляд виробів, комплектувати, перевіряти
експлуатаційні властивості. Готувати робоче місце прдавця товарів для
фізичної культури, спорту, туризму, музичних товарів, іграшок,
канцелярських товарів: перевіряти наявність та справність торговотехнологічного обладнання, інвентарю та інструментів, готувати до роботи
РРО. Отримувати і готувати пакувальний матеріал. Розміщувати та
викладати товари для фізичної культури, спорту, туризму, музичні товари,
іграшки, канцелярські товари за видами, з урахуванням товарного
сусідства, частоти попиту та зручності роботи. Забезпечувати товари
цінниками. Оформляти вітрини. Готувати товари для фізичної культури,
спорту, туризму, музичні товари, іграшки, канцелярські товари до
інвентаризації.
Продавець лісоматеріалів, меблевих товарів та будівельних
матеріалів, товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів
захисту рослин
Повинен знати: асортимент, якісні характеристики лісоматеріалів,
меблевих товарів та будівельних матеріалів, товарів побутової хімії,
мінеральних добрив та засобів захисту рослин, виробників товарів, технічні
можливості; умови експлуатації, гарантійні терміни служби, перелік
додаткових послуг, що надаються покупцю; порядок підготовки
лісоматеріалів, меблевих товарів та будівельних матеріалів, товарів
побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин до продажу;
способи показу і упакування товарів; принципи розміщення, викладки
товарів і оформлення внутрішніх та зовнішніх вітрин; розшифрування
штрихового коду товарів; прийоми показу товарів та комплектування
товарів; правила зберігання інформації, використання ПК в роботі; правила
експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО;
правила використання та призначення в торгово-технологічному процесі
виробничого інвентарю, інструменту; порядок розрахунку з покупцями;
безпечне відкриття тари; порядок обміну лісоматеріалів, меблевих товарів
та будівельних матеріалів, товарів побутової хімії, мінеральних добрив та
засобів захисту рослин; перелік товарів, що не підлягають обміну
(поверненню); правила продажу лісоматеріалів, меблевих товарів та

будівельних матеріалів, товарів побутової хімії, мінеральних добрив та
засобів захисту рослин; правила торговельного обслуговування
населення; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту,
виробничої санітарії та особистої гігієни при роботі у відділі
лісоматеріалів, меблевих товарів та будівельних матеріалів, товарів
побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин.
Повинен уміти: обслуговувати покупців, показувати лісоматеріали,
меблеві товари та будівельні матеріали, товари побутової хімії, мінеральні
добрива та засоби захисту рослин, демонструвати їх в дії, консультувати
щодо конструктивних особливостей окремих видів товарів, їх призначення,
властивостей, якості, правил догляду за ними, цін. Здійснювати зважування,
комплектування, підрахунок вартості покупки, зчитувати сканером штрихкодові позначки товару, проводити розрахунок покупців через реєстратори
розрахункових операцій (РРО) (або перевіряти реквізити наданого чеку),
видавати покупку. Готувати до продажу лісоматеріали, меблеві товари та
будівельні матеріали, товари побутової хімії, мінеральні добрива та засоби
захисту рослин, розпаковувати, розглядати зовнішній вигляд виробів,
комплектувати, перевіряти експлуатаційні властивості. Готувати робоче
місце продавця лісоматеріалів, меблевих товарів та будівельних матеріалів,
товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин:
перевіряти наявність та справність торгово-технологічного обладнання,
інвентарю та інструментів, готувати до роботи РРО. Отримувати і готувати
пакувальний матеріал. Розміщувати та викладати товари за видами, з
урахуванням товарного сусідства, частоти попиту та зручності роботи.
Забезпечувати товари цінниками. Оформляти вітрини. Готувати
лісоматеріали, меблеві товари та будівельні матеріали, товари побутової
хімії, мінеральні добрива та засоби захисту рослин до інвентаризації.
Загальнопрофесійні вимоги
 Раціонально та ефективно організовувати роботу у секції, відділі,
торговому залі.
 Дотримуватись норм торгово-технологічного процесу.
 Постійно підвищувати культуру обслуговувати.
 Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
 Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені
тощо);
 Знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для
виконання професійних обов’язків;
 Володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах
професійної діяльності.
Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня, кваліфікації осіб
При вступі на навчання: Повна або базова загальна середня освіта. Без
вимог до стажу роботи.
Після закінчення навчання: Базова або повна загальна середня освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду.
Сфера професійного використання випускника
Торгівля.
Специфічні вимоги
 Вік: прийняття на роботу після закінчення строку навчання
регулюється законодавством.
 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою
ознакою визначається переліком важких робіт і робіт зі шкідливими
та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання
праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від
29.12.1993).
 Медичні обмеження:
Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в
Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають
обовязковим профілактичним медичним оглядам (затверджено Наказом
Міністерством охорони здоровя України від 23.07.2002 № 280)

Типовий навчальний план
Професія: 5220 Продавець непродовольчих товарів
Кваліфікація: продавець непродовольчих товарів 3-го розряду
Загальний фонд навчального часу: 678 годин

№
з/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
4.
4.1
4.2
5.
6.
7.

Модуль 1
Кількість годин
Навчальні предмети
Всього
Загальнопрофесійна підготовка
Інформаційні технології
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Правила дорожнього руху
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Товарознавство непродовольчих товарів
Організація та технологія торговельних
процесів
Реєстратори розрахункових операцій
Психологія та етика ділових відносин
Облік і звітність
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація або
кваліфікаційна атестація
Загальний обсяг навчального часу (без п.5)

55
12
6
6
8
23
202
98

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

4
4

14

26
26
13
25
14
384
216
168
30

12
2

7
648

18

