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Група 34 

 

ПЛАН УРОКУ № 7 

 

«__»______ 20__ р. Професія : 4113 «Оператор з 

обробки інформації та 

програмного забезпечення» 

  

  Предмет «Гарантійне 

обслуговування» 

Тема: Оперативні процеси на торговельному підприємстві та основні 

правила торговельного обслуговування споживачів. 
Тема уроку: Робоче місце на торговельному підприємстві. 

Мета: сприяти формуванню знань про поняття робочого місця на 

торговельному підприємстві; формування практичних умінь та навичок 

обґрунтування основних понять робочого місця. Розвивати логічне 

мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, 

працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені 

трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

3. Формування знань учнів 

Робоче місце продавця – це частина площі торгівельного залу магазину з 

торгівельним обладнанням та інвентарем для викладки товарів і 

обслуговування покупців. 

Для продажу товарів раціонально організуйте робоче місце продавця, що 

забезпечить: 

·   вільний прохід покупців до товарів при самообслуговуванні; 

·   підвищення культури обслуговування покупців; 

·   збільшення товарообігу; 

·   збільшення пропускної спроможності магазину; 

·  раціональне розміщення викладки і показу товарів. 

Залежно від форми організації торгівлі робочі місця продавців поділяють 

на індивідуальні та бригадні. При індивідуальній організації робочого місця 

кожний продавець несе індивідуальну матеріальну відповідальність за 

товари, обладнання, інвентар і має місце для відпуску товарів, обладнання, 

інвентар, товар тощо. При бригадній організації робочих місць члени 

бригади несуть матеріальну відповідальність за товари, обладнання, інвентар, 

за бригадою закріплюється відділ, секція, магазин. Залежно від улаштування 

торговельного обладнання робочі місця продавців поділяють на: відкриті, 

напівзакриті і закриті. 

Відкриті робочі місця – це така організація робочого місця продавця, 

коли товари не відокремлені лінією прилавків від покупців і площа робочих 



місць об’єднана з площею для покупців. Напівзакриті робочі місця відділені 

від площі для покупців тумбами, між якими є проходи до товарів, доступ 

покупців до товарів регулюється продавцями. Закриті робочі місця – це така 

організація робочого місця, коли продавця і товари від покупця відділяє 

прилавок.  

 

Питання для контролю: 

1. Яким вимогам повинні відповідати робочі місця операторів 

комп’ютерного набору?  

2. Які операції виконують на робочому місці? 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 8 

 

«__»______ 20__ р. Професія : 4113 «Оператор з 

обробки інформації та 

програмного забезпечення» 

  

  Предмет «Гарантійне 

обслуговування» 

Тема: Оперативні процеси на торговельному підприємстві та основні 

правила торговельного обслуговування споживачів. 
Тема уроку: Куточок покупця. 

Мета: сприяти формуванню знань про куточок покупця на торговельному 

підприємстві; формування практичних умінь та навичок облаштування 

куточку покупця. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. 

Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професій 

регіону. 

4. Формування знань учнів 

Відповідно до п. 53 Порядку заняття торговельною діяльністю і правил 

торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою КМУ 

від 08.02.95 р. №108, суб’єкти господарської діяльності зобов’язані 

обладнати у торговельному залі на видному місці "Куточок покупця", де 

вміщується інформація для покупців, адреси і номери телефонів органів, що 

забезпечують державний захист прав споживачів, а також цей Порядок і 

правила. Книга відгуків і пропозицій громадян установленого зразка має 

бути у торговельному залі на видному та доступному для покупців місці. 

Отже, сформуємо вимоги до оформлення "Куточка покупця". 

Передусім, "Куточок покупця" повинен мати правильно оформлену 

назву: 

"Куточок покупця" (повна назва суб’єкта підприємницької діяльності 

відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію). 



У "Куточку покупця" мають бути, як мінімум, такі нормативні 

документи (у вигляді окремих книжок чи брошур): 

- Закон України від 12.05.91 р. №1023-ХІІ "Про захист прав 

споживачів"; 

- відповідні правила торгівлі 
1
; 

1 
Залежно від виду товарів, що продаються, наприклад, Правила 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом 

Мінекономіки від 11.07.2003 р. №185, Правила роздрібної торгівлі 

непродовольчими товарами, затверджені наказом Мінекономіки від 

11.03.2004 р. №98; Правила роздрібної торгівлі примірниками 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз 

даних, затверджені постановою КМУ від 04.11.97 р. №1209; Правила 

роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджені постановою КМУ від 

30.07.96 р. №854. 

- Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного 

обслуговування населення, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. 

№108. 

Крім того, у "Куточку покупця" мають бути: 

- Книга відгуків і пропозицій громадян установленого зразка; 

- інформація про легітимність суб’єкта підприємницької діяльності та 

його торговельної діяльності (копії свідоцтва про державну реєстрацію, 

отримані ліцензії, дозволи, патенти тощо); 

- адреси та номери телефонів: спеціально уповноваженого 

територіального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів чи 

місцевого органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики щодо захисту прав споживачів; відділу торгівлі та відділу цін 

місцевого органу виконавчої влади; керівництва ФОП. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Чи у всіх випадках має бути  в наявності куточок споживача? 

2. Опишіть підприємство, де ви бачили куточок споживача, яка 

інформація там була представлена? 

 

 
 

Домашнє завдання: 

Написати конспект, опрацювати матеріал, виконати завдання та дати відповіді на 

контрольні питання. 

 

Інформацію надсилати на адресу anylesik@gmail.com із зазначенням групи, прізвища, 

предмету та номеру уроку 

 

mailto:anylesik@gmail.com

