
Практичне заняття 

 

Тема: Розрахунки з покупцями в різних режимах роботи на окремих моделях 

реєстраторів розрахункових операцій   

 

Мета: набути навичок продажу товарів через реєстратори розрахункових 

операцій у різних режимах роботи.   

 

Наочне та технічне забезпечення заняття:  

1. РРО різних моделей.  

2. Керівництво користувача РРО (посібник з експлуатації РРО).  

3. Інструкція з охорони праці при роботі на реєстраторах розрахункових операцій.  

4. Зразки товарів.   

Зміст роботи 

Завдання 1. Виконання операцій на РРО з підготовки до роботи в режимі 

продажу товарів. Отримання нульового чека   

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До відкриття магазину особа, яка проводить розрахунки зі споживачами, має 

отримати в адміністрації закладу запас розмінних монет, чекову стрічку, ключі від 

РРО (якщо вони передбачені конструкцією певної моделі); перевірити наявність 

необхідного інвентарю на робочому місці, технічний стан, працездатність РРО; 

підготувати РРО до роботи в режимі «Проведення розрахунків»; роздрукувати 

кілька нульових чеків (без зазначення сум); виконати операцію «Службове 

внесення готівки».  

Усі нульові чеки в кінці робочого дня разом із денним звітом наклеїти в 

книгу обліку розрахункових операцій у розділ 1 на відповідну дату, а чек 

службового внесення готівки зберігати на робочому місці до кінця дня. Перевірка 

працездатності та виконання операцій: з підготовки РРО до роботи в режимі 

«Продажу товарів»; з отримання нульових чеків; зі службового внесення готівки 

в кожної з моделей має певні особливості.  

Виконують також і загальні для всіх моделей операції. Так, наприклад, особа, 

яка виконує розрахунки під час підготовки РРО до роботи, повинна візуально 

оглянути реєстратор, вилку, шнур живлення та розетку й пересвідчитись у 

відсутності пошкоджень, відкрити кришку доступу до друкуючого пристрою та 

перевірити стан принтера, відсутність залишків паперу та інших сторонніх 

предметів, чіткість відтисків на чековій стрічці (за необхідності виконати заміну 

картриджа – касети з фарбуючою стрічкою).  

Якщо в РРО використовують подвійну хімізовану чи стрічку з термопаперу  

– необхідність у використанні й заміні картриджа відпадає. Під час огляду 

перевірити також необхідність заміни чекової чи контрольної стрічки. Якщо 

немає потреби в заміні стрічки, потрібно закрити кришку доступу до друкуючого 

пристрою та приступити до виконання інших операцій.  

Робочий період із проведення розрахунків за товари на РРО полягає в 

послідовному виконанні таких операцій: 

 перевіряють код товару;  



 у РРО вводять цифрову інформацію про кількість, код товару та 

проводять її реєстрацію (шляхом натискання відповідної функціональної 

клавіші коду);  

 визначають загальну вартість зареєстрованих товарів і повідомляють 

споживачеві;  

 здійснюють приймання грошей від покупця, їх перевірку на достовірність 

і перерахунок;  

 виконують остаточне оформлення (закриття) чека (натисканням 

відповідної клавіші оплати);  

 проводять вручення чека, здачі та видачу замовлення споживачу.  

 

У певних випадках виконують операції з корекції введеної інформації, 

анулювання реєстрації чи повернення товарів.  

У кожної з моделей є певні особливості у виконанні цих операцій. Є 

відмінність і під час виконання операцій із продажу однієї одиниці товару й 

продажу з введенням кількості товарів тощо. 

Виконуючи підготовку до роботи РРО «МINI T 400 МЕ», здійсніть 

ввімкнення РРО відповідною клавішею. На iндикаторi з’явиться «0». Після цього 

виконайте «реєстрацiю касира» – на цифрових клавішах зліва наберіть номер 

касира (наприклад, 1) та натисніть клавiшу «ПС» – на індикаторі з’явиться «0»; 

 для отримання нульового чека наберіть спочатку цифровий код операції 

«101», потім натисніть клавішу «ПС», далі введіть пароль доступу «12321» і 

ще раз натисніть клавішу «ПС». РРО надрукує Х-звіт, який на початок 

робочого дня є нульовим чеком.  

 для виконання операції зі службового внесення залишку готівки натисніть 

спочатку на клавішу із символом «+» і на індикаторі з’явиться текстове 

повідомлення «СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ»; потім на цифрових клавішах 

зліва наберіть суму службового внесення готівки в копійках, тобто без 

десяткової крапки; і на завершення операції натисніть клавішу «ОПЛ».  

 

Алгоритми виконання підготовчих операцій на інших моделях РРО вказаний 

у посібнику з експлуатації (керівництві користувача тощо). Згідно з методичними 

вказівками та отриманого завдання відпрацювати підготовку різних моделей РРО 

до роботи в режимі продажу товарів із виконанням операцій отримання нульового 

чека та службового внесення готівки. Результати виконання підготовчих операцій 

до роботи в режимі проведення розрахунків на різних моделях РРО оформити у 

вигляді алгоритмів (схем). Додати до них відповідні касові чеки.   

 

Завдання 2. Здійснення продажу на РРО різних моделей   

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Виконати операції проведення розрахунків зі споживачами за товари з 

використанням РРО різних моделей. Виконуючи продаж кiлькох рiзних товарів з 

пiдрахунком суми здачi:  

на РРО «МINI T 400 ME»: на цифрових клавішах наберіть кількість товарів 

з одним номером коду (якщо кількість – це число з дрібними одиницями, то 

використайте «десяткову крапку»), натисніть клавішу «Х», наберіть на цифрових 

клавiшах № коду товару й натисніть клавiшу «КT», аналогічно здійсніть 



реєстрацію інших товарів. Після реєстрації останнього товару в межах чека 

натисніть клавiшу «ПС», на iндикаторi буде загальна вартість покупки – далі 

наберіть суму грошей, яку дав покупець. Суму набирайте без коми, але з «коп.» i 

для закриття чеку та пiдрахунку суми здачі натисніть на клавішу «ОПЛ».  

Алгоритми виконання операцій із продажу товарів на інших моделях РРО 

вказаний у посібнику з експлуатації (керівництві користувача тощо). Згідно з 

методичними вказівками та отриманого завдання відпрацювати продаж товарів на 

різних моделях РРО. Результати виконання операцій проведення розрахунків за 

товари на різних моделях РРО оформити у вигляді алгоритмів (схем). Додати до 

них відповідні касові чеки.   

 

Завдання 3. Здійснення на РРО операцій з анулювання реєстрації 

покупок   

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для проведення операції з анулювання реєстрації покупок на РРО 

спочатку здійснити реєстрацію покупок через РРО (не виконуючи остаточний 

розрахунок).  

Наприклад, на РРО «МІNІ T 400 МЕ»:  

 для анулювання реєстрації останнього товару натиснути на клавішу «АН», 

а далі продовжити реєстрацію інших товарів чи завершити оформлення 

чека, натиснувши на клавішу «ОПЛ»;  

 для анулювання реєстрації продажу інших товарів до моменту закриття 

чека послідовно натиснути на клавіші «С»  і «–», після чого на цифрових 

клавішах зліва набрати ту кількість товарів (одного коду), яку ви будете 

анулювати і натиснути на клавішу «Х»; після цього на цифрових клавішах 

набрати № коду того товару, анулювання реєстрації якого ви виконуєте, 

натиснути клавішу «КТ». В аналогічній послідовності (розпочинаючи з 

«С» і «–») виконати за потреби анулювання реєстрації інших товарів, а для 

завершення розрахунку та видачі чеку натиснути спочатку на клавішу 

«ПС», а потім на клавішу «ОПЛ»;  

 для швидкого анулювання реєстрації всіх зареєстрованих товарів у межах 

незакритого чека потрібно спочатку послідовно натиснути клавіші «ПС» та 

«АН», після чого на індикаторі з’явиться текст: «АНУЛЮВАТИ ЧЕК?». 

Для завершення анулювання потрібно ще раз натиснути клавішу «АН». 

РРО завершить анулювання реєстрації. Схематично це виглядає так:            

Алгоритми виконання операцій з анулювання реєстрації страв на інших 

моделях РРО вказаний у посібнику з експлуатації (керівництві користувача тощо). 

Згідно з методичними вказівками та отриманого завдання відпрацювати операції 

реєстрації продажу товарів з анулюванням реєстрації  на різних моделях РРО. 

Результати виконання операцій проведення розрахунків за товари з анулюванням 

реєстрації на різних моделях РРО оформити у вигляді алгоритмів (схем). До 

виконаного завдання додати чеки, отримані на окремих моделях РРО.   

 

 

 

 

 



Запитання для самоконтролю 

1. У чому полягає відмінність у виконанні підготовчих операцій до роботи в 

режимі «Продажу товарів» на наявних моделях РРО?  

2. У чому є відмінність у введені кількості товарів під час роботи в режимі 

«Продажу товарів» на різних моделях РРО?  

3. Яка інформація друкується на чеку під час проведення розрахунків за 

товари?  

4. Що необхідно розуміти під поняттям «анулювання реєстрації», у яких 

випадках воно виконується, та коли вже неможливо цю операцію виконати? 

5. Яка інформація друкується на чеку під час «анулювання»? 


