
Шановні студенти групи ПТБД-21! Завтра 12.11.21 чекаю Вас на заплановану 

зустріч з дисципліни Обладнання підприємств торгівлі. Пара почнеться за 

розкладом  08:15 на платформі ZOOM. 
 

Тема 4. Реєстратори розрахункових операцій 

 

Практичне заняття  

Тема. Вивчення клавіатури, підготовка до роботи реєстраторів розрахункових операцій. 

 

Мета заняття: вивчити інструкції з охорони праці при роботі на РРО та вивчити функціональні права 

та обов’язки касира; ознайомитись із клавіатурою різних моделей реєстраторів розрахункових операцій, 

отримати навички підготовки РРО до роботи. 

 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. РРО різних моделей. 

2. "Посібник з експлуатації РРО". 

3. Інструкція з охорони праці при роботі на реєстраторах розрахункових операцій (додаток №1). 

4. Посадова інструкція контролера-касира магазину (додаток №2) 

5. Комп'ютери. 

 

Завдання 1. Вивчити інструкції з охорони праці при роботі на РРО та ознайомитись з 

основними функціональними права та обов’язками касира 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Користуючись Інструкцією з охорони праці вивчить основні правила безпеки при роботі на 

реєстраторах розрахункових операцій. 

2. Користуючись Посадовою інструкція вивчіть основні функціональні права та обов’язки 

контролера-касира. 

3. Результати роботи опишіть у довільній формі. 

 

Завдання №2 Вивчення будови, клавіатури та функцій клавіш різних моделей РРО. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Використовуючи наявні РРО різних моделей, ознайомтесь з їх клавіатурою. Намалюйте 

клавішне поле РРО, а також кодову таблицю символів із керівництва користувача при роботі у режимі 

програмування. Результати роботи оформіть у таблиці 1. 

                                                                                                                                                   Таблиця 1 
6.  

Модель 

РРО 

 

 

Вид клавіші           Функції клавіш у режимі: 

 

 

Програмування Реєстрації покупки 

 

1 2 3 4 

5     

 

Завдання 3. Підготувати до роботи РРО. Порядок заправки паперової стрічки. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Користуючись посібником з експлуатації наявної моделі РРО ознайомтесь та вивчіть основні 

положення підготовки РРО до роботи, та відпрацюйте алгоритм заправки паперової стрічки. 

Результати роботи опишіть у довільній формі. 

 

 

 

 



Додаток №1 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

з охорони праці при роботі на реєстраторах розрахункових операцій 
 

І. Загальні положення 

1.1. Згідно цієї інструкції студент проходить інструктаж перед початком практичного заняття 

(первинний інструктаж) та перед проходженням навчальної практики. Результати інструктажу 

заносяться в "Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці", де після проходження інструктажу 

мають бути підписи:особи, яка провела інструктаж (викладача, майстра виробничого навчання) та 

особи (студента), яка пройшла інструктаж. За не виконання вимог цієї інструкції студент несе 

дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність. 

1.2. До самостійної роботи на реєстраторах розрахункових операцій (РРО) допускаються особи 

не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання по будові та з питань 

експлуатації РРО, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці. Студенти 

допускаються до роботи тільки під наглядом викладача (майстра виробничого навчання). 

1.3. При експлуатації РРО студент повинен: 

 виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку; 

 дотримуватись чистоти на робочому місці, не допускати його загромадження сторонніми 

предметами; 

 не залишати без нагляду ввімкнений РРО; 

 пам'ятати про особисту відповідальність за дотримання правил охорони праці та безпеку 

інших студентів; 

 працювати тільки на тій моделі РРО, будову та правила безпечної експлуатації якої знає, 

пройшов інструктаж та робота на якій дозволена викладачем (майстром); 

 виконувати лише ті операції роботи, які передбачені темою та змістом заняття; 

 не приступати до роботи на несправному РРО; 

 не вмикати в електромережу інші електроприлади (за винятком електронних ваг). 

1.4. Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які діють при використанні РРО: 

 протяги; 

 недостатня освітленість робочої зони; 

 висока напруга в електричному колі; 

 перенапруження зору; 

 ймовірність ураження електричним струмом; 

 ймовірність механічного пошкодження пальців рук при автоматичному відкриванні 

грошової скриньки під час роботи. 

             II. Вимоги безпеки перед початком роботи: 

 перевірити робоче місце; 

 пересвідчитись у його достатньому освітленні; 

 перевірити стійкість установлення РРО на робочому місці; 

 відкрити кришку доступу до друкуючого пристрою та перевірити необхідність заправки 

чекової (контрольної) стрічки, а також чіткість відбитків на чеку; 

 перевірити відсутність пошкоджень корпусу РРО, штепсельної вилки, шнура та розетки, 

підключити реєстратор до електромережі та виконати всі необхідні підготовчі операції до 

роботи у відповідному режимі, після чого закрити кришку доступу до друкуючого 

пристрою; 

 при виявленні неполадок не приступати до роботи і негайно повідомити викладача 

(майстра). 
 

 



                III. Вимоги безпеки під час роботи: 

 заборонено працювати на РРО у вологому одязі та з вологими руками; 

 під час роботи необхідно бути уважним, не займатися сторонніми справами, не відволікатись 

самому та не відволікати інших від роботи; 

 необхідно пам'ятати, що відкривання скриньки для грошей відбувається автоматично, при 

цьому грошова скринька виштовхується із корпусу на 1/3 своєї довжини, що може призвести 

до отримання травми; 

 не працювати при знятій кришці доступу до друкуючого пристрою РРО; 

 не залишати ввімкнений РРО без нагляду; 

 при роботі на РРО потрібно дотримуватись установленої для цієї моделі послідовності 

виконання операцій, які повинні бути доведені до завершення, після чого можливий перехід 

до виконання інших операцій; 

 не залишати роботу на РРО до повного завершення операції, яка виконувалась на 

реєстраторі; 
 

 при раптовій зупинці РРО під час роботи: потрібно вияснити причину за умовним сигналом на 

індикаторі, по можливості усунути причину блокування самостійно (наприклад, заправити 

чекову стрічку) і продовжити роботу; 

 заборонено самостійно усувати неполадки, які виникли у процесі експлуатації РРО (при 

виникненні неполадок негайно повідомити викладача); 

 не відключати РРО від електромережі шляхом прикладання зусилля до шнура. 

    

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи: 

 перевірити завершеність виконання операції з експлуатації РРО у відповідному режимі; 

 вимкнути РРО таким чином: перевести ключ (при його наявності) у режим "Вимкнуто", далі - 

перевести вимикач на корпусі (якщо він є) також у режим  «Вимкнуто», і тільки після цього 

вийняти вилку шнура живлення з електричної розетки; 

 привести у належний стан своє робоче місце (після закінчення роботи на робочому місці не 

повинні залишатись зайві предмети); 

 перемістити (при необхідності) РРО у місце постійного зберігання. 

 

V. Вимоги безпеки в аварійній ситуації: 

5.1. Виникнення аварійної ситуації може бути у випадках: появи запаху горілої гуми, наявності 

напруги на корпусі РРО тощо. 

У цьому випадку необхідно: 

 негайно відключити РРО від електромережі; 

 не допускати сторонніх осіб у небезпечну зону; 

 повідомити викладача (майстра) про те, що сталося; 

 якщо є потерпілі - надати першу медичну допомогу, а при необхідності - терміново 

викликати "швидку допомогу". 

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом: 

5.2. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії 

електричного струму шляхом вимкнення електроживлення, а при неможливості вимкнення - відтягнути 

потерпілого від струмопровідних частин за одяг, або застосувати підручний ізоляційний матеріал. 

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і 

непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке 

погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення 

потерпілого і викликати "швидку медичну допомогу". 



 

Надання першої допомоги при пораненні: 

5.3. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, 

накласти стерильний перев'язувальний матеріал на рану та зав'язати її бинтом. Якщо індивідуальний 

пакет відсутній, то для перев'язування використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку 

тощо. На те місце ганчірки, яке приходиться на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, 

аби одержати пляму, розміром більше рани, після чого накласти ганчірку на рану. 

Надання першої допомоги при переломах, вивихах, ударах: 

5.4. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку закріпити шиною, 

фанерною пластиною, цупким картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна 

також підвісити із допомогою перев'язки або хустки до шиї та прибинтувати до тулуба. 

Надання першої допомоги при кровотечі: 

5.5. Для того, аби зупинити кровотечу, необхідно: 

 підняти поранену кінцівку доверху; 

 рану, що кровоточить, закрити перев'язувальним матеріалом із пакета, складеним у 

клубочок, притиснути зверху, не торкаючись самої рани та потримати протягом 4 - 5 хв; і 

якщо кровотеча зупинилась, то, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього 

покласти ще одну подушечку та забинтувати поранене місце (із деяким натиском); 

 при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання 

кровоносних судин, які живлять поранену область, із допомогою згинання кінцівок у 

суглобах, а також пальцями, закруткою; при великій кровотечі потрібно терміново 

викликати лікаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 

________________________________________ 
(назва підприємства, установи, організації) 

________________________________________ 
  

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
КОНТРОЛЕРА-КАСИРА 3 РОЗРЯДУ 

МАГАЗИНУ ________________ 
 ______________________________________ 
                (реєстраційний номер документа) 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ 
__________________________________________ 

(керівник установи, організації, інша посадова особа, 
__________________________________________ 

уповноважена затверджувати 
__________________________________________ 

посадову інструкцію) 
________ __________________________________ 
   (підпис)                         (прізвище, ініціали) 
"___" ____________ ____ р. 

  
1. Загальні положення 

1.1. Контролер-касир належить до категорії "Технічні службовці". 
1.2. Призначається на посаду керівником торговельного підприємства за поданням керуючого магазином. 
1.3. У своїй діяльності керується чинним законодавством України, статутом торговельного підприємства, 
Положенням про комерційну таємницю торговельного підприємства, корпоративними стандартами 
підприємства у сфері торговельної діяльності, а також цією Інструкцією. 
1.4. Мета діяльності - забезпечення готовності товарів до продажу, якісне обслуговування покупців та 
правильний розрахунок з ними. 
1.5. У разі відсутності контролера-касира на робочому місці (хвороба, відпустка, відрядження тощо) виконання 
його обов'язків забезпечує інший працівник за рішенням керуючого магазину. 
1.6. ________________________________________________________________________________ 
  

2. Завдання та обов'язки 
2.1. Ознайомлюється з асортиментом наявних товарів на складі та цінами на них, бере участь в їх одержанні. 
2.2. Готує товари до продажу: перевіряє їх найменування, кількість, сортність, ціну, терміни реалізації, 
розпаковує, оглядає зовні, перебирає, протирає; заповнює і прикріплює ярлики цін до товарів, розміщує і 

викладає товари за групами, видами, сортами з урахуванням правил товарного сусідства, частоти попиту. 
2.3. Повідомляє адміністрацію магазину про надходження товарів, які не відповідають маркуванню. 
2.4. Перевіряє справність електронного контрольно-касового апарату, заправляє паперові стрічки, записує 
реєстраційні показання, встановлює необхідні настройки, одержує розмінну монету в кількості, необхідній для 
розрахунків з покупцями, і розміщує її в касовій шухляді. 
2.5. Консультує покупців щодо властивостей та якості товарів, цін на них; пропонує нові види товарів та 
взаємозамінні товари, а також товари супутнього асортименту. 

2.6. Надає покупцям допомогу в пакуванні товарів. 
2.7. Обслуговує покупців із застосуванням технічних засобів штрихового кодування. 
2.8. Перевіряє наявність штрихових кодів, інших штрих-кодових позначок на товарах, проводить ідентифікацію 
товарів, підраховує вартість покупки, отримує гроші від покупця, вибиває чек, видає здачу. 
2.9. Слідкує за чіткістю реквізитів на чековій та контрольній стрічках. 
2.10. Повертає покупцеві гроші за невикористаний чек. Усуває дрібні неполадки електронного контрольно-
касового апарату. 

2.11. Наприкінці зміни підраховує гроші і здає їх в установленому порядку, звіряє суми реалізації з показаннями 
касових лічильників. 
2.12. Веде касовий журнал, складає касову звітність. 
2.13. Контролює своєчасне поповнення асортименту товарів. 
2.14. Бере участь в оформленні прилавків і внутрішньомагазинних вітрин. 
2.15. Бере участь у підготовленні товарів до інвентаризації. 
2.16. _______________________________________________________________________________ 

  
3. Права 

Має право: 
3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень адміністрації магазину, що стосуються його діяльності. 
3.2. У межах своєї компетенції вносити пропозиції адміністрації магазину щодо підвищення ефективності 
продажу товарів у магазині. 
3.3. У межах своєї компетенції підписувати та візувати відповідні документи. 

3.4. ________________________________________________________________________________ 
  

4. Відповідальність 
Несе відповідальність: 
4.1. За неналежне виконання своїх посадових обов'язків відповідно до цієї Інструкції. 
4.2. За недотримання корпоративних стандартів підприємства щодо обслуговування покупців. 
4.3. За заподіяння шкоди діловій репутації торговельного підприємства. 



4.4. У межах, встановлених чинним законодавством України, - за заподіяння матеріальних збитків підприємству 
з власної провини. 
4.5. _____________________________________________________________________________ 
Оцінює роботу керуючий магазином. Основним показником при оцінюванні роботи контролера-касира є 
наявність і кількість скарг покупців на якість обслуговування. 
  

5. Повинен знати 
5.1. Правила продажу продовольчих (непродовольчих) товарів. 
5.2. Форми та правила розрахунку з покупцями, в тому числі за кредитними картками. 
5.3. Порядок одержання, зберігання та здавання коштів. 
5.4. Ознаки платоспроможності державних грошових знаків. 
5.5. Асортимент, класифікацію, характеристику і призначення товарів, роздрібні ціни на них. 
5.6. Методи визначення якості товарів. 
5.7. Технічні засоби штрихового кодування та їх характеристики. 
5.8. Порядок та умови маркування товарів внутрішніми штриховими кодами. 

5.9. Правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару. 
5.10. Порядок роботи в системі єдиного вузла розрахунку. 
5.11. Правила експлуатації сучасних видів електронних контрольно-касових апаратів. 
5.12. Порядок виконання касових операцій, порядок ведення касового журналу, складання касової звітності. 
5.13. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та гігієни. 
5.14. _______________________________________________________________________________ 
  

6. Кваліфікаційні вимоги 
Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією контролера-
касира 3 розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 
контролера-касира 2 розряду не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 3 
розряду. 
  

7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою 
Для виконання обов'язків та реалізації своїх прав контролер-касир взаємодіє: 
7.1. З завідувачем складу магазину з питань _____________________________________________ 
7.2. З бухгалтерією підприємства з питань _______________________________________________ 
7.3. ________________________________________________________________________________ 
  

Керуючий магазином 
_________________ 

(підпис) 
_____________________________________ 

(ініціали, прізвище) 

  
Візи 
Юрисконсульт 

_______________ 
(підпис) 

____________________________ 
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ ____ р. 
Інспектор з кадрів 

_______________ 
(підпис) 

____________________________ 
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ ____ р. 
  
  

З інструкцією ознайомлений(-на) 
_______________ 

(підпис) 
____________________________ 

(ініціали, прізвище) 
"___" ____________ ____ р. 

 

  

 
 

 

 

 
 


