
Професія: 5220. Продавець продовольчих товарів 

Кваліфікація: 3 розряд 

 

Буде знати: асортимент товарів, класифікацію, характеристику, 

харчову цінність товарів, терміни зберігання даної групи, роздрібні ціни 
на товари, ознаки доброякісності товарів, види браку, відходів і порядок 

їх списання, правила розшифрування штрихового коду товару, порядок 

розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; 
правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; правила експлуатації 

відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО, правила 

використання та призначення в торгово-технологічному процесі 

виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, 
посуду; форми і методи обслуговування покупців, правила продажу 

продовольчих товарів, правила торговельного обслуговування населення; 

порядок проведення інвентаризації; основи ціноутворення та 
оподаткування; сфери застосування інформаційних технологій, основи правового регулювання в торгівлі, 

правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Буде вміти: приймати товари; перевіряти заповнення тарних  одиниць, їх кількість та вагу, 

підраховувати штучні товари, перевіряти якість за результатами зовнішнього огляду. Забезпечувати 

зберігання товарів за кількістю та якістю. Готувати товари до продажу: перевіряти цілісність пакування, 
розпаковувати із зовнішньої тари, перевіряти наявність маркувальних даних і якість після зберігання; 

перебирати, протирати, зачищати, нарізати, фасувати товари; забезпечувати наявність відповідно 

оформлених цінників; розміщувати і викладати товари за групами, видами, сортами з дотриманням правил 
товарного сусідства. Готувати робоче місце до роботи: встановлювати і перевіряти справність 

ваговимірювальних приладів, реєстраторів розрахункових операцій, виробничого інвентарю, інструментів; 

отримувати і готувати пакувальний матеріал. Пропонувати і показувати товари. Консультувати покупців про 

властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність товарів. Пропонувати 
взаємозамінні і нові товари, а також супутні товари. Нарізати, зважувати і упаковувати товари, підраховувати 

вартість покупки, перевіряти реквізити чека, видавати покупку. Підраховувати гроші, здавати їх у 

встановленому порядку. Прибирати нереалізовані товари і тару. Готувати товари до інвентаризації. 
Контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації продуктів (що швидко та 

надто швидко псуються). Брати участь в оформленні прилавкових вітрин. 

 Повинен знати і застосовувати на практиці знання про: 

• кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних 

галузей, конкуруючих фірм в інших країнах; 

• економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків; 

• призначення, порядок, установлення і перегляд норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, 

розцінок; 

• виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила 

внутрішнього трудового розпорядку; 

• норми ділової поведінки та етики професійних відносин; 

• основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників; 

• застосування Кодексу законів України про працю та інших законодавчих актів, що регулюють 

професійну зайнятість громадян. 

• непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо). 

Сфера професійного використання випускника 

Торгівля та громадське харчування. Торгівля продовольчими товарами (за видами). 

 

 


