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І. Передмова 

Освітня програма складена на основі стандарту професійної (професійно-

технічної) освіти з професії 4211  «Касир торговельного залу», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від  14 лютого  2019 р. № 213 на 

модульно-предметному підході. 

 

Розробники 

Авраменко О.О. – директор ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного 

мистецтва м.Києва», викладач охорони праці 

Маленко О.В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м.Києва», викладач основ 

галузевої економіки та підприємництва 

Самойленко С.М. – методист ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного 

мистецтва м.Києва» 

Рибак В.І. – майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м.Києва» 

Бойко О.В. – викладач інформаційних технологій ДПТНЗ «Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва м.Києва» 

Романчук О.В. – викладач основ трудового законодавства ДПТНЗ 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м.Києва 

Белік А.М. - викладач професійної етики та культури спілкування ДПТНЗ 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м.Києва» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ІІ. Пояснювальна записка 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
  

Освітня программа охоплює професійну підготовку з освітніх компонентів 

(навчальних предметів), які входять до складу професії: «Касир торговельного 

залу». 

Освітня програма має модульну структуру. 

Модуль - структурна одиниця освітньої програми,  що містить цілісний 

набір компетенцій, необхідних для засвоєння здобувачами освіти протягом їх 

вивчення. 

Умови навчання повинні забезпечувати ефективне засвоєння здобувачами 

освіти програмового матеріалу та відповідати вимогам щодо безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу. Програмою не обмежується 

використання викладачем різних видів апаратного та программного 

забезпечення за умови відповідності його вимогам чинного законодавства, 

нормативних документів та даної Програми. 

Методика проведення кожного уроку визначається викладачем.   

Обов’язковою передумовою успішного виконання вимог Програми є 

практична діяльність здобувачами освіти на кожному уроці. 

Обладнання навчального приміщення (кабінету) має відповідати 

вимогам (технічним, санітарно-гігієнічним, педагогічним тощо). 

Перелік основних засобів навчання  

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу 15 осіб 

Для індивідуального 

користування 

Для гупового 

користування 

Обладнання: 

1. Фіскальна техніка (РРО) 1шт. 15 шт. 

2. ККС  3 шт. 

3. РОS-обладнання  1 шт. 

4. Детектор валют  1 шт. 

5. Сканери штрих-кодів 1 шт. 5 шт. 

6. Електронні ваги сучасних 

видів 

 3 шт. 

7. Засоби маркування  1 шт. 

8. Касовий бокс  1 шт. 

9. Мікрокалькулятор 1 шт. 15 шт. 



   

 

 

 

 

 

ІІІ. Загальна характеристика 

Професія  Код назва професії або технологічно 

суміжних професій 4211 «Касир 

торговельного залу» 

Рівні кваліфікації  Касир торговельного залу ІІІ категорії 

 Касир торговельного залу ІІ категорії 

Ступінь навчання  ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Вид професійної підготовки  Первинна професійна підготовка  

 

  Форма навчання  Денна 

Квалiфiкацiя в диплoмi  Касир торговельного залу ІІІ категорії 

 Касир торговельного залу ІІ категорії 

Вимоги до рiвня ociб, якi 

можуть розпочати навчання 

за цією програмою 

 Базова загальна середня освіта 

 

 

 

Витратні матеріали: 

1. Касові чекові стрічки 1 шт. 15 шт. 

2. Самоклеючі етикетки 1 шт. 15 шт. 

3. Ріббон 1 шт. 15 шт. 

4. Пластикові картки 1 шт. 15 шт. 

5. Самоклеючі етикетки 1 шт. 15 шт. 



  

ІV. Перелік компетентностей 

 

Позна-

чення 

Найменування 

компетентності та 

навчального 

модуля 

Професійні 

компетент- 

ності 

Назва 

освітнього 

компоненту 

(навчального 

предмету) 

Зміст професійних компетентностей 

Кіль- 

кість 

годин 

Кон- 

суль

- 

тації 

Загальнопрофесійна підготовка – базовий блок 

ЗПК.1 Оволодіння основами 

трудового 

законодавства 
 

 Основи трудового 

законодавства 

Знати: систему трудового права України; основні трудові 

права та обов’язки працівника та роботодавця у робочій 

сфері; зміст, форми, порядок виконання та припинення дії 
трудового договору; положення про робочий час і 

відпочинку; про нормування і оплату праці, гарантії та 

компенсації у сфері праці, охорони праці; діючі соціально-

правові гарантії та соціальний захист на підприємстві; умови 
та порядок застосування у трудовому праві дисциплінарної 

та матеріальної відповідальності, порядок врегулювання 

трудових спорів. 

17  

ЗПК.2 Оволодіння основами 

ринкової текономіки 

та підприємництва 

 Основи галузевої 

економіки та 

підприємництва 

Знати: сутність понять «ринкова економіка», 

«підприємство», «попит», «пропозиція», «конкуренція»; 

організаційно-еокномічні форми підприємства; поняття 

«галузевого ринку», та його регіональні особливості; основи 
ціноутворення;тпоняття про податкову систему і податкові 

елементи, систему оподаткування, оподаткування доходів 

підприємств; кредитування юридичних і фізичних осіб. 

17  

ЗПК.3 Оволодіння 

професійною етикою 

та культурою 

спілкування 

 Професійна етика  Знати: індивідуальні психічні властивості особистості; 

особливості спілкування на підприємстві; психологічні 

властивості поведінки людини; характер, причини і способи 

розв’язання конфліктних ситуацій у виробничому колективі; 
основні психологічні вимоги до касира; моральні вимоги до 

роботи касира; підходи до забезпечення сприятливого 

психологічного клімату в колективі. 
Уміти: визначити індивідуальні психологічні особливості 

(самодіагностика); володіти технікою ведення ділових 

індивідуальних бесід; слухати і переконувати; 
дотримуватись професійної поведінки касира, кодексу 
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культури; розв’язувати конфліктні ситуації. 

ЗПК.4 Дотримання та 

виконання  вимог з 
охорони праці, 

промислової і 

пожежної безпеки, 
виробничої санітарії 

 Охорона праці та 

безпека 
життєдіяльності 

Знати: основні законодавчі акти з охорони праці; вимоги 

безпеки праці за професією; вимоги пожежної безпеки; 
параметри й властивості, що характеризують 

вибухонебезпеку середовища; основи електробезпеки; плани 

евакуації та ліквідації аварій; загальні правила безпечної 
експлуатації устаткування; основи гігієни праці та 

виробничої санітарії; засоби та методи захисту працівників 

від шкідливого та небезпечного впливу виробничих 
факторів; правила проходження медичних оглядів, порядок 

надання першої долікарської допомоги. 

Уміти: організовувати робоче місце згідно вимог 

протипожежної безпеки; підтримувати робочі місця в межах 
вимог санітарних норм і гігієни праці; надати першу 

допомогу потерпілим від нещасних випадків, аварій та при 

отруєннях; користуватися первинними засобами 
пожежогасіння; забезпечуввати чистоту й порядок у 

приміщеннях; дотримуватися трудової і виробничої 

дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої 
санітарії і гігієни, протипожежного захисту. 

30  

ЗПК.5 Дотримання 

основних вимог 

енергоефективності 
та енергозбереження 

 Основи енерго-

ефективності та 

енергозбереження 

Знати: сутність понять енергія, енергоефектитвність і 

енергозбереження: види енергії, енергоспоживання в цілому, 

в торгівлі, основи раціонального використання 
енергоресурсів. 

Уміти: проводити аналіз енергоспоживання в торговельній 

галузі, на робочих місцях; визначити шляхи економії енергії; 

раціонально використовувати енергоресурси та обладнання в 
професійній діяльності.  

17  

ЗПК.6 Засвоєння та 

володіння роботи на 

персональному 

комп’ютері та 
комп’ютеризації 

облікової інформації 

 Комп’ютеризація 

облікової 
інформації 

 

Знати: функції текстового процесора; форматування 

документів; формули і функції табличного процесора; 

основи бази даних та роботи в ній; види програмного 

забезпечення торговельних підприємств; поняття зведених 
таблиць та звітів; порядок застосування комп’ютерних 

програм для ведення касових операцій та форматування 

звітів; основні поняття автоматизованих систем управління 
торговельним технологічним процесом. 

Уміти: здійснювати обробку текстової інформації; 

використовувати графічні елементи; виконувати обчислення 
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з числовими, текстовими та логічними даними електронних 

таблиць; створювати та редагувати діаграми; працювати з 
базою даних; створювати касові документи га основі  

шаблонів; створювати зведені таблиці та звіти; 

використовувати спеціальні комп’ютерні програми для 

введення касових операцій та форматування звітів. 

Професійно-теоретична підготовка 
КТЗ – 

ІІІ.1. 

Робота на 

електронному 
контрольно-касовому 

апараті при 

оформленні касових 
операцій 

КТЗ – ІІІ.1.1. 

Підготовка 
електронного 

контрольно-

касового апарату 

Техніка і 

механізація 
торговельних 

розрахунків 

Знати: правила роботи торговельного підприємства; типи та 

моделі ЕККА, призначення основних блоків та основні 
операції на ЕККА; характеристика основних блоків ЕККА: 

індикації, друку, пам᾽яті (клавіатури), керування, замків та 

ключів; правила охорони праці та виробничої санітарії. 
Уміти: перевіряти справність ЕККА та підготовити його до 

роботи; застосовувати ключі і різних положеннях; 

оформляти контрольну стрічку та заправляти її блок друку; 

усувати дрібні неполадки ЕККА: корегувати час, дату, назву 
підприємства, виставляти індикатори на нуль; при 

тимчасовому відключенні електроенергії або виходу з ладу. 

17  

КТЗ – ІІІ.1.2. 
Ведення касових 

операцій 

Технологія 
касових операцій 

Знати: права та обов’язки касира торговельного 
залу;паспортизацію ЕККА, касові документи, порядок їх 

зберігання; види чеків та їх реквізити; правильну 

експлуатацію ЕККА; поточну роботу касира торговельного 

залу на різних типах ККС; порядок виконання касових 
операцій; форми розрахунку із споживачами; порядок, 

техніку проведення інвентаризації в магазині та підготовку 

грошових коштів до інвентаризації; правила з охорони праці 
та життєдіяльності під час виконання підготовчих, 

заключних  операцій та при роботі на ЕККА. 

Уміти: одержувати  розмінну монету в кількості, необхідній 
для розрахунку із споживачами, і розміщувати її в касовій 

шухляді; підраховувати вартість покупки, отримувати гроші, 

пробивати чеки, видавати здачу; організувати повернення 

коштів за недоброякісні та прострочені товари; виконувати 
заключні операції на різних типах ЕККА. 
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КТЗ – 

ІІІ.2. 

Реалізація товарів та 

виробів 

КТЗ – ІІІ.2.1. 

Реалізація 
продовольчих 

товарів 

Технологія 

реалізації 
продовольчих 

товарів 

Знати: етапи торговельно-технологічного процесу магазину, 

його характерні особливості, назви відділів; види  і 
класифікацію асортименту; головні показники якості 

продовольчих товарів та термін їх зберігання; особливості 

продажу окремих товарів, алкогольних напоїв, комісійної 

торгівлі продовольчими товарами, а також продажу товарів у 
кредит, методи викладки товарів різними способами: за 

групами, сортами, призначенням, зручністю в роботі, 

товарним сусідством, санітарними вимогами; оформлення та 
розміщення цінників. 

Уміти: підготовити до роботи ваги, інвентар, інструменти і 

пакувальний матеріал; визначити частоти поповнення 
товарів на робочому місці з урахуванням термінів реалізації 

та попиту покупців; визначити якість товарів; утримувати в 

належному стані інвентар, інструменти у відповідному 

санітарному стані протягом робочого дня. 

25 

 
 

 

 

 

КТЗ – ІІІ.2.2.   

Реалізація 

непродовольчих 
товарів 

Технологія 

реалізації 

непродовольчих 
товарів 

Знати: види інформації про товар: інформаційні знаки, знаки 

відповідності, попереджувальні, екологічні знаки; 

характеристику групового асортименту; маркування, 
упакування, зберігання, вимоги до якості; правила обміну та 

повернення товарів належної та неналежної якості; правила 

обміну та повернення товарів належної та неналежної якості; 

асортимент товарів належної якості, які не підлягають 
обміну та поверненню; товари обмінного фонду; товари 

сезонного обміну; санітарні правила продажу товарів, 

правила продажу окремих груп товарів; технологію 
обслуговування покупців. 

Уміти: розпізнавати різні види товарів за якістю; маркувати 

та пакувати товар; застосовувати новітні технології у процесі 

продажу товарів. 

24  

Професійно-практична підготовка 
ЗПБ Вступ. Охорона праці  Виробниче 

навчання 

Уміти: організовувати робоче місце згідно вимог 

протипожежної безпеки; підтримувати робочі місця в межах 
вимог санітарних норм і гігієни праці; надати першу 

допомогу потерпілим від нещасних випадків, аварій та при 

отруєннях; користуватися первинними засобами 
пожежогасіння; забезпечуввати чистоту й порядок у 

приміщеннях; дотримуватися трудової і виробничої 

6  



  

дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої 

санітарії і гігієни, протипожежного захисту. 

 Культура 
спілкування 

 Виробниче 
навчання 

Уміти: визначити індивідуальні психологічні особливості 
(самодіагностика); володіти технікою ведення ділових 

індивідуальних бесід; слухати і переконувати; 

дотримуватись професійної поведінки касира, кодексу 
культури; розв’язувати конфліктні ситуації. 

24  

КТЗ – 

ІІІ.1. 

Робота на 

електронному 

контрольно-касовому 
апараті при 

оформленні касових 

операцій 

КТЗ – ІІІ.1.1. 

Підготовка 

електронного 
контрольно-

касового апарату 

Виробниче 

навчання 

Уміти: перевіряти справність ЕККА та підготовити його до 

роботи; застосовувати ключі і різних положеннях; 

оформляти контрольну стрічку та заправляти її блок друку; 
усувати дрібні неполадки ЕККА: корегувати час, дату, назву 

підприємства, виставляти індикатори на нуль; при 

тимчасовому відключенні електроенергії або виходу з ладу. 

6  

  КТЗ – ІІІ.1.2. 

Ведення касових 

операцій 

Виробниче 

навчання 

Уміти: одержувати  розмінну монету в кількості, необхідній 

для розрахунку із споживачами, і розміщувати її в касовій 

шухляді; підраховувати вартість покупки, отримувати гроші, 

пробивати чеки, видавати здачу; організувати повернення 
коштів за недоброякісні та прострочені товари; виконувати 

заключні операції на різних типах ЕККА. 

24  

КТЗ – 
ІІІ.2. 

Реалізація товарів та 
виробів 

КТЗ – ІІІ.2.1. 
Реалізація 

продовольчих 

товарів 

Виробниче 
навчання 

Уміти: підготовити до роботи ваги, інвентар, інструменти і 
пакувальний матеріал; визначити частоти поповнення 

товарів на робочому місці з урахуванням термінів реалізації 

та попиту покупців; визначити якість товарів; утримувати в 

належному стані інвентар, інструменти у відповідному 
санітарному стані протягом робочого дня. 

24  

  КТЗ – ІІІ.2.2.   

Реалізація 
непродовольчих 

товарів 

Виробниче 

навчання 
Уміти: розпізнавати різні види товарів за якістю; маркувати 

та пакувати товар; застосовувати новітні технології у процесі 
продажу товарів. 

12  

КТЗ – 

ІІІ.1. 

Робота на 

електронному 
контрольно-касовому 

апараті при 

оформленні касових 
операцій 

КТЗ – ІІІ.1.1. 

Підготовка 
електронного 

контрольно-

касового апарату 

Виробнича 

практика 
 

Уміти: перевіряти справність ЕККА та підготовити його до 

роботи; застосовувати ключі і різних положеннях; 
оформляти контрольну стрічку та заправляти її блок друку; 

усувати дрібні неполадки ЕККА: корегувати час, дату, назву 

підприємства, виставляти індикатори на нуль; при 
тимчасовому відключенні електроенергії або виходу з ладу. 

49  

  КТЗ – ІІІ.1.2. 

Ведення касових 

операцій 

Виробнича 

практика 

Уміти: одержувати  розмінну монету в кількості, необхідній 

для розрахунку із споживачами, і розміщувати її в касовій 

шухляді; підраховувати вартість покупки, отримувати гроші, 

245  



  

пробивати чеки, видавати здачу; організувати повернення 

коштів за недоброякісні та прострочені товари; виконувати 
заключні операції на різних типах ЕККА. 

КТЗ – 

ІІІ.2. 

Реалізація товарів та 

виробів 

КТЗ – ІІІ.2.1. 

Реалізація 

продовольчих 
товарів 

Виробнича 

практика 

 

Уміти: підготовити до роботи ваги, інвентар, інструменти і 

пакувальний матеріал; визначити частоти поповнення 

товарів на робочому місці з урахуванням термінів реалізації 
та попиту покупців; визначити якість товарів; утримувати в 

належному стані інвентар, інструменти у відповідному 

санітарному стані протягом робочого дня. 

70  

  КТЗ – ІІІ.2.1.   
Реалізація 

непродовольчих 

товарів 

Виробнича 
практика 

Уміти: розпізнавати різні види товарів за якістю; маркувати 
та пакувати товар; застосовувати новітні технології у процесі 

продажу товарів. 

70  

Професійно теоретична підготовка 

КТЗ  - 

ІІ.1. 

Ведення облікової 

інформації та 

оформлення її 
звітності 

КТЗ – ІІ.1.1. 

Технологія 

облікової 
інформації товару 

та їх позначення 

Техніка і 

механізація 

торговельних 
розрахунків 

Знати: порядок програмування товарів на різних моделях 

РРО; правила розшифрування артикулів, штрихового коду 

товару. 
Уміти: вести готівкові та безготівкові розрахунки; 

перевіряти наявність штрихового коду, інших штрихових 

позначок на товарах та ідентифікувати їх за цією 
інформацією за допомогою спеціальних засобів штрихового 

кодування; програмувати товари на окремих моделях ЕККА 

(РРО); програмувати товари з використанням сканерів 
штрих-кодів; перепрограмовувати  ціни та наявність 

кількості товарів. 

20  

  КТЗ – ІІ.1.2. 

Складання 
звітності з 

ведення касових 

операцій 

Технологія 

касових операцій 

Знати: умови матеріальної відповідальності; умови 

оформлення здачі готівки; порядок ведення касової книги; 
правила ведення журналу облікових операцій касира, 

проавила складання звіту касира; порядок визначення 

оборотів за місяць і залишку готівкових коштів. 
Уміти: підраховувати гроші і здавати їх в установленому 

порядку; звіряти суму реалізації з показаннями касових 

лічильників; вести касовий журнал; складати касову 

звітність: заповнювати Кигу обліку розрахункових операцій 
(КОРО). 

20  

Професійно-практична підготовка 

КТЗ  - 
ІІ.1. 

Ведення облікової 
інформації та 

КТЗ – ІІ.1.1. 
Технологія 

Виробниче 
навчання 

Уміти: вести готівкові та безготівкові розрахунки; 
перевіряти наявність штрихового коду, інших штрихових 

42  



  

оформлення її 

звітності 

облікової 

інформації товару 
та їх позначення 

позначок на товарах та ідентифікувати їх за цією 

інформацією за допомогою спеціальних засобів штрихового 
кодування; програмувати тоари на окремих моделях ЕККА 

(РРО); програмувати товари з використанням сканерів 

штрих-кодів; перепрограмовувати  ціни та наявність 

кількості товарів. 

  КТЗ – ІІ.1.2. 

Складання 

звітності з 
ведення касових 

операцій 

Виробниче 

навчання 

Уміти: підраховувати гроші і здавати їх в установленому 

порядку; звіряти суму реалізації з показаннями касових 

лічильників; вести касовий журнал; складати касову 
звітність; заповнювати Кигу обліку розрахункових операцій 

(КОРО). 

36  

КТЗ  - 

ІІ.1. 

Ведення облікової 

інформації та 
оформлення її 

звітності 

КТЗ – ІІ.1.1. 

Технологія 
облікової 

інформації товару 

та їх позначення 

Виробнича 

практика 

Уміти: вести готівкові та безготівкові розрахунки; 

перевіряти наявність штрихового коду, інших штрихових 
позначок на товарпхта ідентифікувати їх за цією 

інформацією за допомогою спеціальних засобів штрихового 

кодування; програмувати тоари на окремих моделях ЕККА 
(РРО); програмувати товари з використанням сканерів 

штрих-кодів; перепрограмовувати  ціни та наявність 

кількості товарів. 

161  

  КТЗ – ІІ.1.2. 
Складання 

звітності з 

ведення касових 
операцій 

Виробнича 
практика 

Уміти: підраховувати гроші і здавати їх в установленому 
порядку; звіряти суму реалізації з показаннями касових 

лічильників; вести касовий журнал; складати касову 

звітність; заповнювати Кигу обліку розрахункових операцій 
(КОРО). 

119  



   

 

V.Контроль за освітнім процесом та форми атестації 
 

Поточний контроль передбачає поурочне опитування учнів, слухачів, 

проведення контрольних і перевірних робіт, тематичне тестування та інші 

форми контролю, що не суперечать етичним та медико-педагогічним нормам.  

Тематичний контроль застосовується для оцінювання навчальних досягнень 

учнів, слухачів по завершенню вивчення теми робочої навчальної програми. 

Педагогічні працівники самостійно обирають форму поточного, тематичного 

контролю рівня навчальних досягнень учнів, слухачів. 

Проміжний контроль передбачає семестрові заліки, семестрову атестацію 

(іспити), річні підсумкові заліки, річну атестацію (річні підсумкові іспити), 

проміжну кваліфікаційну атестацію (кваліфікаційний іспит), індивідуальні 

завдання учням 

Державна підсумкова атестація - форма контролю відповідності освітнього 

рівня випускників навчального закладу державним вимогам. ДПА проводиться 

наприкінці 3-го навчального року, з навчальних предметів, перелік яких 

щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і науки України. 

Обов’язковою є атестація з української мови. ДПА проводиться у письмовій 

формі. Завдання для проведення атестації укладаються навчальними закладами 

відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених 

Міністерством освіти і науки України. ДПА може проводитися у формі ЗНО. 

Результати ЗНО з трьох навчальних предметів зараховуються як результати 

державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої 

освіти. Результати ДПА визначаються за 12-бальною шкалою за загальними 

критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. Бали, отримані за 

атестацію, виставляються окремо від річних балів. Результати ДПА заносяться 

до атестата про повну загальну середню освіту (11 клас), і враховуються при 

визначенні середнього балу відповідного документа, а також при визначенні 

претендентів на нагородження золотою або срібною медаллю. 

 Поетапна кваліфікаційна атестація  включає: кваліфікаційну пробну роботу, 

яка відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики,  кваліфікаційний іспит 

або захист атестаційної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює. 

Державна кваліфікаційна атестація включає: кваліфікаційну пробну роботу, 

яка відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики, державний 

кваліфікаційний іспит або захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, 

що їх замінює. 



VI. В ъtпt о z u с mан d арmi в пр о ф е с iйн o| (пр о ф е с iйн о - m ехнiчн ot) о с вimu

Вимоги до освiтнього, освiтньо-квалiфiкацiйного piBHiB, професiйноТ
квалiфiкацiТ осiб, якi навчатимуться за Стандартом професiйноТ (професiйно-
технiчноi) освiти (далi * СП(ПТ)О) з професii 42I1, <Касир торговельного з€}JIу))

СП(ПТ)О 42|l.G.47.00-201 8:

1. При вступi на навчання - повна або базова загальна середня ocBiTa.

2. Пiсля закiнчення навчання - повна загальна середня ocBiTa, професiйна
(професiйно-технiчна) ocBiTa або неповна вища ocBiTa (молодший спецiалiст),
освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb <квалiфiкований робiтник> за професiею Касир
торговельного залу III категорiТ, каир торговельного залу II категорii.

Вidповidальна особа за розробку освimньоt проzрал4u

/

Йф Сшиойленко С.м,
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