
Західно-Донбаський професійний ліцей 

 

 

 

Професіоналізм – це гарантія 

працевлаштування на роботу. 

 

 

 

Рекомендаційний список літератури , яка призначена для підвищення 

професійного рівня учнів з спеціальності «Касир торговельного залу.  

Продавець продовольчих товарів». 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар                                                                                                                            

БондаренкоО.Л. 

                                     

м.Павлоград 

 



 

Сьогодні ми живемо в країні, яка відкриває перед молоддю  необмежені 

можливості для набуття будь-якої професії. А людина  в  свою чергу 

може звеличити будь-яку професію, освітлюючи її вогнем своєї 

творчості, свого дерзання та майстерності. Саме тому потрібно 

добре усвідомлювати як важливо обрати професію до душі, щоб вона не 

стала тягарем, а задоволенням. «Якщо ви вдало оберете  професію і 

докладете до нього душу, то щастя саме знайде вас» 

 

Всім професія наша знайома, 

Дуже любить її дітвора 

У дворі коло кожного дому 
В магазини грають зрання 

 

Підростуть ці маленькі дівчата 
В ВПУ в нас зустрінуться знов 

Бо вже там на дитячому майданчику 

До професії нашої загорілася любов 
 

І не варто звідкіль той початок 

У дитинстві, чи в юності, річ не у тім 
Головне щоб служив ти їй свято 

І їй щиро життя присвятив! 

 

 

            Торгівля - рушійна сила економіки. В період розвитку торгового 

бізнесу питання професійної підготовки працівників торгівлі набувають 

особливої актуальності. Ринок праці потребує професій продавця. 

Перехід України до ринкової економіки визначив нові умови діяльності 

вітчизняних фірм, підприємств сфери торгівлі і послуг, тому і потрібні 

кваліфіковані спеціалісти прилавка. Сучасний продавець - це і 

товарознавець, і маркетолог та ініціативна, самостійна, професійно 

освічена людина 

 



 

 

       Інтегрований курс підготовки продавця 

продовольчих товарів: Підручник  для проф..-

техн.навч.закладів./Л.Д.Кришемінська, 

А.В.Семенчук, В.Т.Коротких та ін.;   За ред. 

Л.Д.Кришемінської.-К.:Вікторія,2001.-384с 

 

     Розглянуто найважливіші питання професійної підготовки продавця 

продовольчих товарів.Описано організацію торговельно-технологічного 

процесу в магазині,класифікацію та асортимент продовольчих 

товарів,правила їхньої підготовки, зберігання та продажу. Висвітлено 

питання ведення обліку товарів і тари,роботи на ЕККА ПК. 

 

Бабенко Н.І. 

        Інтегрований курс підготовки продавця непродовольчих товарів: 

Підручник. В2 кн./Н.Л.Бабенко, Л.В.Жарикова,Н.Л.Ломакіна.-

К.:Грамота,2003                      

 

 

 

 

 

 

 

Кн..1.-2003.- 352с 

 

                                                                                                          Кн..2.-2004.-304с. 

 

 

       Підручники складаються з окремих розділів (модульних 

блоків),вивчення яких забезпечить обсяг знань, умінь й навичок, 

необхідних для здобуття професії продавця непродовольчих товарів ІІІ 

розряду. 



 

Олійник О.М.  

            Організація, обладнання і технологія продажу продовольчих 

товарів: Підручник  для учнів проф..-техн.навч.закл.- 

К.:ТОВ»ЛДЛ»,2004.-280с.:іл. 

 

 

 

 

 

У підручнику висвітлюються основні питання курсу 

«Організація, обладнання і технологія продажу 

продовольчих товарів». Майбутні продавці торгівлі 

ознайомляться з основними формами торгівлі та 

видами торговельних підприємств, принципами їх 

організації, особливостями продажу продовольчих товарів, організацією 

їх приймання і зберігання в магазині, з правилами роботи торговельного 

підприємства та головними елементами культури обслуговування 

покупців. 

 

Новак С.О.  

             Робота на електронних контрольно-касових апаратах різних 

типів: навчальний посібник для проф..-техн.навч.закладів./За ред. 

Л.Д.Кришеминської.-  К.:Вікторія, 2003.-160с.:іл. 

 

 

 

 

 

У посібнику розповідається про підготовку,роботу 

та заключні операції ЕККА 

різних типів. Зясовуються всі реквізити на чеки та 
звітні документи різних видів. Розглянуті питання 

щодо роботи в режимі «програмування» ЕККА «Ера-101», «Ера-501», 

«Samsung ER350F-UA». Посібник насичений тестами і практичними 
завданнями. 



Кришемінська Л.Д. 

              Етика ділових відносин у торгівлі: Підручник.-2-гевид.,допов.і 

пероб.-К.:Вища школа,2006.-150с.:іл   

 

 

 

 

 

 

          

 

 

         Висвітлено основи загальної психології, найважливіші питання 

професійної етики, принципи оволодіння професійною майстерністю у 

сфері торгівлі. Розглянуто психологічні особливості роботи продавця. 

Проаналізовано причини виникнення та способи розв’язання 

конфліктних ситуацій. 

           Дано рекомендації для молодших спеціалістів, керівників-

менеджерів управлінської діяльності з психології менеджменту як 

феномену управління.  

Текст ілюстровано структурно-логічними схемами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


