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Щоб діти не отримали небезпечної та неякісної їжі, у закладах освіти обов’язково 

проводять бракераж (оцінювання) готових страв або харчових продуктів. При цьому 

враховують: 

 температуру страви; 

 вигляд; 

 колір; 

 смак і присмак; 

 запах; 

 консистенцію; 

 ступінь термічної обробки кулінарних виробів; 

 термін придатності. 

Кожну частину страви оцінюють за готовністю, формою нарізки, відповідністю рецептурі, 

наявністю чи відсутністю сторонніх домішок і фактичним виходом. 

Проводить таке оцінювання бракеражна комісія, склад якої затверджує керівник закладу. 

До неї входять працівник, відповідальний за організацію харчування, кухар, комірник і 

медичний працівник, який безпосередньо знімає проби. До роботи бракеражної комісії 

можна залучити батьків, які пройшли належний медичний огляд. 

Результати оцінювання вносять у хронологічному порядку до бракеражного журналу 

окремо щодо кожного продукту та готової страви. Лише після цього страва може 

потрапити до учнів. 

Якщо під час оцінювання комісія виявляє недоброякісний продукт, страву або нестачу 

продуктів і/або страв, необхідно: 

 скласти акт бракеражу в трьох примірниках; 

 повернути постачальнику продукти або страви з одним примірником акта; 

 повідомити засновнику закладу освіти. 

Постачальник зобов’язаний на вимогу керівника закладу протягом дня забезпечити 

заміну на якісні продукти, а в разі повернення готової страви замінити її протягом двох 

годин. У таких випадках саме акт бракеражу є підставою для заміни страв у щоденному 

меню.  



Інколи керівники закладів, намагаючись не змінювати режим харчування в закладі або 

зберегти добрі стосунки з постачальниками неякісних продуктів, не звертають належної 

уваги на випадки порушення останніми умов договору. Проте, варто пам’ятати, що краще 

погодувати дітей стравою, якої немає у сьогоднішньому меню, ніж тією, яка виготовлена з 

неякісних продуктів, водночас убезпечивши себе від порушення законодавства щодо 

безпечності харчування в закладах освіти та адміністративної і кримінальної 

відповідальності. 

Якщо постачальник не виконав свої зобов’язання за договором про закупівлю, договір з 

ним можна розірвати достроково. У такому разі компетентні органи за заявою керівника 

закладу можуть накладати штрафні санкції або вимагати від постачальника 

відшкодування збитків. Якщо протягом трьох років з дати розірвання договору цей 

недобросовісний постачальник братиме участь у тендерах на нові закупівлі того ж 

замовника, його пропозиції можна відхиляти на підставі норм Закону України Закону 

України «Про публічні закупівлі».  

Проблемі безпечності харчування в закладах освіти для фахівців, які за це відповідають, 

присвячено низку вебінарів та окремий розділ «Безпечність харчування». 

 

Публічні  закупівлі  

Процес спрощеної закупівлі триває близько двох тижнів. Для нього достатньо навіть одного 

постачальника: якщо він відповідає вимогам замовника, з ним можна відразу укласти договір. Але 

окремі документи, що супроводжують спрощену процедуру, замовник має оприлюднювати на 

електронних майданчиках. 

Зараз для проведення закупівлі відповідають тендерний комітет, але з 1 січня 2022 року закупівлі 

проводитиме лише уповноважена особа — це службова (посадова) чи інша особа, яка є 

працівником замовника і відповідає за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених 

закупівель. Уповноважена особа призначається керівником закладу освіти чи органу управління 

освіти  або може працювати за трудовим договором (контрактом). 

 

ПРО ОБЛАШТУВАННЯ ХАРЧОБЛОКА 
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Наразі законодавчо не визначено ані типового, ані орієнтовного переліку обладнання для 

шкільних харчоблоків. Тому коли ви облаштовуєте або модернізуєте харчоблок, зважайте 

на особливості закладу й на те, як у ньому організоване харчування. 

Якщо заклад обирає доставку готових страв — кейтеринг, то гарячий цех у харчоблоці не 

потрібен. Натомість необхідне приміщення для приймання, обладнання для тимчасового 

зберігання і термічної обробки готових справ. Отже, слід облаштувати лінію роздачі, мати 
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https://znaimo.gov.ua/Contents/ContentItems/suchasnyi-pohliad-na-shkilnu-idalniu
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холодильне обладнання та обладнання для розігрівання їжі, а також подбати про обідню 

залу з умивальнею. 

Якщо страви готуються на харчоблоці закладу, важливо, щоб вони були якісними, 

безпечними, відповідали нормам і принципам здорового харчування. Що для 

цього потрібно? 

 

Зберігати продукти так, щоб вони не псувалися. 

Для цього необхідне холодильне й морозильне обладнання для різних груп продуктів.  

 

Зберігати корисні властивості продуктів.  

Замість смажених на жирі варто пропонувати дітям запечені, тушковані чи приготовані на 

пару страви. Щоб готувати їх швидко і якісно, потрібен сучасний пароконвектомат 

(комбінована пароварка) або духова шафа для запікання. 

 

Швидше й легше обробляти продукти.  

Допоможе електрична м’ясорубка, овочерізка, машина для чищення овочів і тістоміс. 

 

Швидко і якісно мити та знезаражувати посуд.  

Для цього потрібна посудомийна машина, яка до того ж дозволяє значно економніше 

використовувати воду. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1275-20#Text


 

Харчоблок потрібно забезпечити промаркованими й непошкодженими виробничими 

столами, обробними дошками, кухонним посудом і приладдям. Меблі та інвентар, що 

контактують з продуктами, мають бути з гладких, нержавіючих, нетоксичних матеріалів, 

щоб їх можна було легко чистити і/або мити, а від мийних і дезінфекційних засобів вони 

не псувалися. 

 

Якщо заклад пропонує дітям страви на вибір, слід подбати про достатню кількість 

мармітів, ємностей на лінії роздачі. Ємності мають вміщати всі страви та підігрівати ті з 

них, що мають подаватися теплими. Також стане в пригоді холодильна вітрина або 

прилавок, наприклад для молочних продуктів. 

На жаль, застаріле обладнання є найпоширенішою проблемою закладів освіти в 

організації харчування дітей. Саме тому у 2020-2021 роках з державного бюджету було 

спрямовано 1,4 млрд грн на ремонт і придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 

закладів загальної середньої освіти. Засновники шкіл також доклали чималі ресурси для 

співфінансування модернізації харчоблоків. 

 

ХТО ЗА ЩО ВІДПОВІДАЄ 

Опубліковано: 22 грудня 2021 

Безпосередньо за організацію харчування дітей у закладах освіти відповідають 

засновники та керівники цих закладів. Вони мають гарантувати дотримання вимог 

санітарного законодавства, безпечність і якість харчів. Про це йдеться в статті 20 Закону 

України«Про повну загальну середню освіту». До організації харчування також залучені й 

інші учасники, зокрема підприємства, які постачають продукти або готові страви. 

Безоплатне харчування учнів окремих категорій, визначених статтею 56 Закону 

України «Про освіту», має забезпечити саме засновник закладу освіти за кошти бюджету. 

Він має встановити та щороку переглядати вартість харчування, враховуючи норми й 

кількість необхідних дітям прийомів їжі, і передбачити у своєму бюджеті відповідні 

кошти на це. 

Закупівлю продуктів або послуг харчування для закладів освіти може централізовано 

проводити орган управління освіти відповідної громади або ж сам заклад, якщо він 

фінансово автономний. Детальніше тут. 

https://znaimo.gov.ua/Contents/ContentItems/vprovadzhennia-reformy-shkilnoho-kharchuvannia-fotobuk
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://znaimo.gov.ua/chapters/managers-and-educators/procurement-information


Для державних закладів освіти засновниками державних закладів освіти є органи 

виконавчої влади, а комунальних - органи місцевого самоврядування. Найчастіше 

засновником садочків та шкіл є місцеві ради міст, сіл, селищ, територіальних громад, а 

закладів професійно-технічної освіти,  коледжів — обласні державні адміністрації, міські 

ради обласних центрів. 

Меню в закладі освіти складає медичний працівник — медсестра або сестра з 

дієтичного харчування. Якщо медичного працівника немає, меню складає людина, 

відповідальна за організацію харчування. До складання меню також залучають кухаря чи 

завідувача виробництва. Однак, якщо заклад отримує готові страви або послуги з 

організації харчування від підприємства-постачальника, меню може розробляти 

постачальник. Окрім того, розробляти загальне меню для всіх підпорядкованих закладів 

може їх засновник. Ключовою вимогою до меню є відповідність нормам харчування, 

визначеним постановою Кабінету Міністрів України, а також Санітарному регламенту для 

закладів загальної середньої освіти, затвердженому Міністерством охорони здоров’я 

України. 

 

Тепер заклади освіти та підприємства, що готують для вихованців та учнів можуть 

використовувати рекомендовані Міністерством охорони здоров’я України чи складати на 

їх основі власні меню.  

 

Створення безпечного та комфортного освітнього середовища, складовими якого є 

їдальня, буфет і харчоблок, вимагає сучасних комунікаційних систем, обладнання, посуду 

та меблів. Оскільки засновник за законом відповідальний за розвиток матеріально-

технічної бази, він забезпечує закупівлю обладнання для харчоблока та ремонт їдальні 

власним коштом. Утім, засновники можуть залучати гроші й з інших джерел, наприклад з 

державних субвенцій, якщо це дозволяють порядки їх використання, а також благодійні 

внески, зокрема в межах державно-приватного партнерства. 

Контроль за якістю харчування в усіх без винятку закладах освіти покладені на 

засновників, місцеві управління охорони здоров’я та освіти. 

 

Державний нагляд за безпечністю здійснюють територіальні органи 

Держпродспоживслужби, вони ж контролюють дотримання закладами освіти та 

постачальниками продуктів харчування, послуг харчування та кейтерингу вимог 

санітарного законодавства. 

 

Впливати на організацію харчування в закладі освіти можуть також батьки та учні. 

Стаття 28 Закону України «Про повну загальну середню освіту» дає органам учнівського 

самоврядування право брати участь, зокрема, в обговоренні питань, пов’язаних з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Sanitarnnyj-reglament-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity.pdf
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Sanitarnnyj-reglament-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity.pdf
https://znaimo.gov.ua/techCards


харчуванням. Право громадського контролю батькам надає стаття 71 Закону України 

«Про освіту». Для цього представники батьківських громадських об’єднань мають 

отримати згоду директора школи. 

 

Політика щодо харчування дітей у закладах освіти формується на рівні центральних 

органів влади. Уряд затверджує норми та порядок організації харчування у закладах 

освіти, розроблені Міністерством охорони здоров’я України. Також Міністерство охорони 

здоров'я України визначає санітарні регламенти для закладів освіти, які висувають вимоги 

до харчування дітей. Міністерство економіки України координує питання публічних 

закупівель і безпечності продуктів. Міністерство освіти і науки України формує зміст 

освіти, зокрема з питань збереження здоров’я, визначає державні стандарти підготовки 

кухарів і типові штатні нормативи. 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ХАРЧУВАННЯ У 

ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ДО 1 СІЧНЯ 2022 

РОКУ 
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Одним із ключових нормативних актів, що дав старт реформі системи харчування в 

дитячих організованих колективах на законодавчому рівні, стала постанова Кабінету 

Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (далі – 

Постанова 305), яка набула чинності з дня її опублікування, крім абзацу другого пункту 1 

та пункту 2 цієї постанови, пунктів 1-3, 8-54 Порядку, затвердженого цією постановою, 

які набули чинності з 1 вересня 2021 року. 

Проте, варто нагадати, що в разі наявності в закладах освіти чи в їхніх засновників 

договорів на постачання харчових продуктів або надання послуг з харчування, укладених 

до 7 квітня 2021 року, діє перехідний період.  

Крім того, для запобігання масової відмови дітей від харчування, що може бути пов’язано 

зі зменшенням кількості солі в стравах та виробах, передбачено поетапне зменшення 

дозволеної кількості солі. 

Ця норма врегульована пунктом 8 Норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку (таблиця 6), а в цифрах це виглядає так: 

 

 
ЗАВАНТАЖИТИ ТАБЛИЦЮ 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-norm-ta-poryadk-a305
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-norm-ta-poryadk-a305
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#n150
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#n186
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF?find=1&text=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F+6#w1_6
https://znaimo.gov.ua/media/pdf/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2.pdf
https://znaimo.gov.ua/media/pdf/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2.pdf
https://znaimo.gov.ua/media/pdf/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2.pdf
https://znaimo.gov.ua/media/pdf/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2.pdf
https://znaimo.gov.ua/media/pdf/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA %D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97 %D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F %D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2.pdf
https://znaimo.gov.ua/media/pdf/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA %D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97 %D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F %D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2.pdf
https://znaimo.gov.ua/media/pdf/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA %D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97 %D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F %D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2.pdf
https://znaimo.gov.ua/media/pdf/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA %D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97 %D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F %D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2.pdf


Проте, варто звернути увагу на те, що Порядок організації харчування в закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджений Постановою 305, уже набув 

чинності. Отож, навіть за умови дії перехідного періоду з 1 вересня 2021 року в закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку потрібно використовувати 

чотиритижневе меню. 

Під час перехідного періоду до 1 січня 2022 року окремі заклади, для яких він діє, можуть 

застосовувати норми харчування, що були затверджені Постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (далі – Постанова 1591). 

Також варто зазначити, що тепер аналіз виконання норм харчування проводиться один 

раз на чотири тижні на підставі відомостей журналу обліку виконання норм харчування, 

який заповнюють щодня на підставі меню-розкладу. Результати проведеного аналізу 

щомісяця медпрацівник доводить до відома керівника відповідного закладу (п.11 Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку). 

Аналіз здійснюється на відповідність тим нормам, які наразі застосовуються. Тобто, якщо 

харчування організоване за нормами, що затверджені Постановою № 1591, то й аналіз 

виконання норм здійснюється відповідно до неї 

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ПІД ЧАС 

КАРАНТИНУ 

Опубліковано: 15 грудня 2021 

 

Із початком пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) безліч сфер суспільного життя 

вимушені були перелаштуватись та навчитись жити за  новими правилами. Сфера освіти 

не стала винятком та прийняла цей нелегкий виклик. Особливої уваги та окремих 

протиепідемічних заходів потребувала організація харчування, аби створити максимально 

безпечні умови у школах та садочках.  

Такі протиепідемічні заходи щодо організації харчування в українських закладах освіти 

були затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря. 

Основні принципи, на яких вони ґрунтуються, – забезпечення соціальної дистанції, 

зокрема за допомогою спеціально розробленого графіка харчування, а також суворе 

дотримання правил особистої гігієни та обов’язкове використання засобів індивідуального 

захисту. 

ДИСТАНЦІЯ 
На лінії роздачі у їдальнях закладів освіти потрібно забезпечити між учнями фізичну 

дистанцію мінімум в 1,5 метри.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7#w1_1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7#w1_1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7#w1_1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%D0%BF#Text
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/2021/07.09/%D0%93%D0%94%D0%A1%D0%9B%D0%A3%2010.pdf


Столи ж дозволено розміщувати на відстані не менше 1,5 метри, однак за умови, що за 

одним столом може перебувати не більше 4-х осіб.  

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
Протиепідемічні заходи заборонили використовувати  «шведський стіл» та 

самообслуговування як форми організації харчування. 

Якщо ж заклад освіти не може забезпечити гаряче харчування під час карантинних 

обмежень, організувати харчування можна у такому разі шляхом роздачі попередньо 

фасованої харчової продукції, що, звісно, має відповідати нормам харчування.  

ПИТНИЙ РЕЖИМ 
Окрім «шведського столу», під заборону потрапили й питні фонтанчики. Тож питний 

режим в умовах COVID-19 можна організовувати лише за допомогою використання 

індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
Кожного працівника харчоблоку потрібно забезпечити засобами індивідуального захисту 

– захисними масками (в розрахунку 1 маска на 3 години) та одноразовими рукавичками. 

Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у 

т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника. 

Той працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, повинен бути 

забезпечений захисною маскою або респіратором, захисними окулярами або захисним 

щитком, а також одноразовими рукавичками. 

ОСОБИСТА ГІГІЄНА ПЕРСОНАЛУ 
Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів 

працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити їх антисептичним 

засобом. 

Із працівниками харчоблоку необхідно провести навчання щодо одягання, використання, 

зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, забезпечити контроль за виконанням 

цих вимог. 

При організації харчування в період пандемії особливо важливо забезпечити належні 

умови для дотримання правил особистої гігієни працівниками їдальні - рукомийники, 

рідке мило, паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні засоби для 

обробки рук тощо. 

Детальніше про здоров’я та особисту гігієну працівників їдальні закладу освіти можна 

дізнатись в статті «Здоровя персоналу».  

 

https://docs.google.com/document/d/1_CglYCnf3zVXN_h-vNF0hin_Ht3Vy7u4feb5xifG9B4/edit


ЯК ОРГАНІЗОВУВАТИ ХАРЧУВАННЯ В 

ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

Опубліковано: 14 грудня 2021 

 

Кожен заклад освіти має свої особливості: приміщення, режим навчання, кількість учнів, 

кадри тощо. Тому харчування слід організовувати, зважаючи на них. 

У процесі організації харчування потрібно відповісти на 

чотири основні питання: 

1. Режим або кратність: скільки разів на день мають їсти учні в закладі? 

2. Графік: о котрій годині й протягом якого часу вони їстимуть? 

3. Спосіб: хто готуватиме чи постачатиме їжу? 

4. Форма: усі отримують однакові страви чи мають можливість обирати? 

Не менш важливо вирішити, як організувати закупівлю продуктів або послуг шкільного 

харчування (спеціалістами управління освіти централізовано або школою самостійно в 

межах фінансової автономії), як діти розраховуватимуться в шкільній їдальні, а також 

налагодити комунікацію з учнями й батьками, щоб інформувати їх про організацію 

харчування. 

https://znaimo.gov.ua/khto-i-za-shcho-vidpovidaie-v-systemi-shkilnoho-kharchuvannia
https://znaimo.gov.ua/khto-i-za-shcho-vidpovidaie-v-systemi-shkilnoho-kharchuvannia


 

Щоб діти вчасно отримували якісне харчування, 

потрібно:  

 визначити в закладі освіти відповідального за харчування; 

 визначити примірне чотиритижневе сезонне меню та щоденне меню-розклад; 

 погодити меню в територіальному підрозділі Державної служби з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, якщо воно складене 

самостійно; 



 організувати закупівлю продуктів або послуг (найчастіше це функція управління 

освіти); 

 організувати бракераж (якісне оцінювання продуктів), а також постійний 

внутрішній контроль якості; 

 скласти переліки учнів, які отримують платне й безкоштовне харчування, а також 

тих, яким потрібне дієтичне харчування; 

 мати в штаті працівників, які повноцінно забезпечать усі процеси організації 

харчування; 

 подбати, щоб усі учні мали доступ до питної води; 

 вести всю необхідну документацію. 

Режим харчування 
Режим харчування може бути різним — від одноразового до п’ятиразового. Санітарний 

регламент вимагає, щоб для учнів було організоване щонайменше одноразове гаряче 

харчування відповідно до норм харчування, принаймні сніданок. 

Дворазове харчування (сніданок та обід) за згодою батьків організовується для учнів 5—

9 класів, які відвідують групу продовженого дня. 

Три рази можуть їсти учні початкової школи, які ходять у групу продовженого дня, й 

окремі пільгові категорії учнів. 

Чотириразове харчування організовують учням спеціальних шкіл і шкіл-інтернатів, а 

п’ятиразове з не менше ніж триразовим споживанням гарячої їжі — учням у закладах 

освіти та закладах оздоровлення та відпочинку з цілодобовим перебуванням здобувачів 

освіти, наприклад, дітей у шкільному пансіоні. 

Режим харчування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку залежить від режиму 

його роботи та визначається засновником закладу. Інтервал між прийомами їжі не 

повинен перевищувати чотирьох години. 

 

Окрім Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 березня 2021 року №305, слід також орієнтуватися на Порядок надання послуг із 

харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на 

додану вартість, затверджений постановою КМУ від 2 лютого 2021 року № 116. 

Кратність харчування в закладі освіти 
 

Кратність харчування в яслах і дитсадках залежить від режиму роботи. З 1 вересня 2021 

року має бути так: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Texthttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Texthttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-2011-%D0%BF#Text


 

 Діти перебувають у 

садку до 4 годин 

Харчування можна не організовувати. Рішення 

приймає засновник. Враховується заява батьків. 

 Діти перебувають у 

садку від 4 до 8 годин 

Сніданок і/або обід 

 

 Діти перебувають у 

садку від 8 до 12 годин 

Триразове харчування 

 Діти перебувають у 

садку понад 12 годин  

Чотириразове харчування 

 Діти перебувають у 

садку цілодобово 
П’ятиразове  харчування 

 

Графік харчування  
 

На основі режиму харчування варто скласти графік, за яким учні організовано їстимуть у 

їдальні. Графік має врахувати місткість їдальні та кількість дітей, які їстимуть одночасно. 

Основні вимоги до графіка харчування в закладах освіти такі: 

 У дитячих 

садочках   

Інтервал між прийомами їжі має бути 3—4 години, на 

обід відводиться не менше ніж 25—30 хвилин, а на інші 

прийоми їжі — не менше, ніж 20 хвилин 

 Для початкової 

школи                 

Рекомендована тривалість перерви для прийому їжі — 

30 хвилин, а для учнів 5—12 класів — не менше, ніж 20 

хвилин 

 

Способи організації харчування 
 

Спосіб організації харчування залежить від того, чи є в закладі харчоблок, як він 

оснащений, чи є працівники, які готують їжу, і чи громада фінансово спроможна залучити 

підприємства, що постачають продукти або послуги з харчування. Існують три основні 

способи. 

1. Заклад організовує харчування сам. Страви готують штатні працівники. За 

оцінкою експертів швейцарсько-українського проєкту «Децентралізація для 

розвитку демократичної освіти» Decide, такий спосіб організації харчування 

https://znaimo.gov.ua/yak-orhanizuvaty-kharchuvannia-v-zakladi-osvity-0
https://decide.in.ua/


найбільш поширений: близько 80 % громад організовують шкільне харчування 

саме із залученням штатних працівників шкільних їдалень. 

2. Аутсорсинг. Страви готують працівники приватного або комунального 

підприємства на харчоблоці закладу освіти. З цим підприємством укладається 

договір про постачання послуг, а харчоблок переходить до нього в оренду. Наразі, 

за оцінкою експертів Decide, так організоване шкільне харчування приблизно у 18 

% громад. 

3. Кейтеринг. Укладається договір з підприємством (обов’язково зареєстрованим 

оператором ринку), яке готує і доставляє готові страви. У дитсадочку кейтеринг 

можливий лише в разі, якщо немає харчоблока, під час ремонту чи інших 

обмежень, які не дозволяють готувати. 

Будь-який з цих способів організації харчування в школах може бути доповнений 

продажем їжі та напоїв у буфетах або торговельних чи вендингових автоматах. 

Постачальником для школи або дитсадка може бути лише підприємець або компанія, що 

спеціалізується на виробництві і/або продажі продуктів чи послуг з харчування. Купувати 

їжу для шкільної їдальні, наприклад, на продовольчому ринку або з рук заборонено. 

Також не можна приносити їжу як спонсорську чи батьківську допомогу. 

Форми організації харчування: 
 

Монопрофільне — учні споживають комплекс страв відповідно до меню дня. 

Мультипрофільне — учні мають вибір. У цьому випадку їм пропонують на вибір два-три 

варіанти комплексних меню, компоненти комплексного меню (конструктор) або 

шведський стіл. Важливо, якщо в закладі організований шведський стіл, страви дітям 

мають видавати лише працівники кухні. 

ХТО МАЄ ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНЕ 

ХАРЧУВАННЯ 

Опубліковано: 14 грудня 2021 

Окремим категоріям дітей держава гарантує можливість безоплатно харчуватися в 

закладах освіти. Про це йдеться, зокрема, у 21 і 56 статтях Закону України «Про освіту». 

Цей перелік час від часу оновлюється: директорам і засновникам закладів освіти потрібно 

пам'ятати про це. 

Зараз безоплатне харчування доступне: 

 дітям-сиротам; 

 дітям, позбавленим батьківського піклування; 



 дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та 

інклюзивних класах (групах); 

 дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

 учням закладів загальної середньої, професійної чи професійно-технічної та 

фахової передвищої освіти, розташованих на радіоактивно забруднених територіях, 

а також дітям з інвалідністю, отриманою внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

дітям, яких евакуювали із зони відчуження та тим, які жили в зоні обов’язкового 

відселення з моменту аварії до ухвалення постанови про відселення (Закон 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»); 

 дітям зі статусом внутрішньо переміщених чи статусом постраждалих від воєнних 

дій і збройних конфліктів (Закон України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо 

переміщених осіб»); 

 дітям, які навчаються у закладах загальної середньої, професійної чи професійно-

технічної та фахової передвищої освіти і підпадають під перелік категорій людей у 

статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; 

 дітям, які вчаться у наукових, мистецьких, спортивних чи військових 

спеціалізованих закладах освіти; 

 іншим категоріям учнів чи студентів, визначеним законодавством та/або 

рішенням органу місцевого самоврядування. 

Є низка умов, за яких учні можуть отримати безоплатне харчування. Зокрема, це 

можливо: 

 якщо є документи, які засвідчують право безоплатно харчуватися; 

 стільки разів на день, скільки визначено режимом у конкретних садку, школі чи 

іншому закладі освіти; 

 тільки в робочі дні.   

Якщо учень-пільговик початкових класів після уроків залишається в групі продовженого 

дня, весь його раціон у школі (триразове харчування) має бути безкоштовним. 

У вихідні та святкові дні безоплатно харчуватися можуть учні пансіонатів за заявою 

батьків. Також це стосується дітей, які перебувають у садках понад чотири години у 

вихідний чи святковий день. 

Існує також механізм компенсації вартості харчування. 

Учні, студенти чи вихованці закладів освіти можуть отримати грошову компенсацію, 

якщо не користуються своїм правом на безкоштовне харчування. Це прописано в Порядку 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-20#Text)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text


організації харчування. Компенсація відбувається безготівково у визначених 

законодавством випадках. Наприклад, в окремих випадках компенсувати вартість 

харчування мають дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, деяким 

категоріям студентів закладів професійно-технічної освіти. Також у певних ситуаціях 

засновник закладу освіти, тобто місцева рада чи обласна державна адміністрація, може 

ухвалювати таке рішення і для інших категорій учнів і вихованців. 

Водночас учні не можуть отримати компенсацію (звісно, якщо інше не буде визначено 

законодавством), якщо: 

 не відвідували заклад освіти, де вчаться; 

 перейшли на індивідуальну чи дистанційну форму здобуття освіти; 

 змушені вчитися дистанційно через надзвичайні ситуації, у тому числі карантин. 

ПРО ПРИМІЩЕННЯ ХАРЧОБЛОКА 

Опубліковано: 14 грудня 2021 

Вимоги до облаштування харчоблока школи чи дитсадка визначені 

в державних будівельних нормах (ДБН) 

 для закладів освіти  різних типів (загальної середньої, професійної (професійно - 

технічної), навчальних закладів професійного навчання, навчальних комплексів 

(центрів), що включають декілька закладів та міжшкільних ресурсних центрів), 

 дошкільної освіти; 

у санітарних регламентах  

 для шкіл,  

 дитячих садочків; 

у гігієнічних вимогах, що застосовуються до шкіл. 

 

У дитсадку слід облаштувати: 

 Кухню з роздавальнею 

 Мийну по́суду 

 Заготівельний цех із зонами для м’яса/риби й овочів/фруктів 

 Охолоджувальні камери 

 Комору сухих продуктів 

 Комору овочів 

 Приміщення, де зберігатимуть і митимуть кухонну тару 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
http://kbu.org.ua/assets/app/documents/53(1).1.%20%D0%94%D0%91%D0%9D%20%D0%92.2.2-3-2018%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%98%20%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98.pdf
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/V224IB.pdf-....pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1275-20#Text


 Кімнату та їдальню для працівників 

 Туалет і душову для працівників. 

 

У школі слід облаштувати: 

 Обідній зал із роздавальною та зоною  

 Умивальню перед обіднім залом 

 Буфетну стійку та комору 

 Гарячий цех 

 Холодний цех 

 Цех різання хліба 

 М’ясний і рибний цехи 

 Овочевий цех 

 Мийну посуду 

 Охолоджувальну камеру для м’яса, риби, молочних продуктів, жирів, овочів і 

харчових відходів 

 Комору сухих продуктів, овочів, напоїв, соків 

 Завантажувальну і тарну 

 Мийну для яєць 

 Інвентарну 

 Гардеробну з душовою і туалетом для працівників. 

Різні цехи харчоблока можуть бути розміщені в одному приміщенні. Площа приміщень 

харчоблока залежить від кількості дітей, які навчаються або живуть у закладі.  

ЯКІ ПРАЦІВНИКИ ПОТРІБНІ ЗАКЛАДУ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ХАРЧУВАННЯ 

Опубліковано: 14 грудня 2021 

 

Якщо заклад освіти організовує харчування дітей самотужки, його штат має бути 

укомплектований кваліфікованими працівниками їдальні. Окрім того, у ньому повинен 

бути медичний працівник. Призначати працівників і визначати їхні посадові обов’язки — 

повноваження керівника закладу. 

Типові штатні нормативи для дитсадків, шкіл і спецшкіл (шкіл-інтернатів) визначають 

максимальну кількість посад працівників їдальні. Утім, за потреби заклади освіти можуть 

запроваджувати додаткові посади за кошти спеціального фонду. 

https://znaimo.gov.ua/vymohy-do-kukhariv-zakladiv-osvity
https://znaimo.gov.ua/medpratsivnyk-v-systemi-kharchuvannia
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1250-08#Text


ШКОЛА  
У штаті шкільної їдальні повинні бути підсобний робітник і комірник, а також кухарі. 

Кількість кухарських ставок залежить від кількості учнів, які їдять у закладі:  

 до 60 учнів — пів ставки кухаря,  

 60—100 учнів — одна ставка,  

 100—200 учнів — півтори ставки,  

 понад 200 — дві ставки кухаря. 

Якщо в школі харчуються понад 60 учнів, у штаті обов’язково повинна бути медична 

сестра з дієтичного харчування (до 200 учнів — пів ставки, 200 і більше — повна 

ставка). 

СПЕЦШКОЛА (ІНТЕРНАТ) 
У спеціальних школах (школах-інтернатах) для дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку, існують інші вимоги до штату їдальні, які 

залежать від кількості груп вихованців. Якщо в такому закладі 8 або більше груп 

вихованців, додається посада шеф-кухаря, а якщо 16 або більше, можуть бути дві ставки 

підсобних робітників.  

Якщо груп 4 або більше, у штаті обов’язково має бути медсестра з дієтичного харчування 

(4—10 груп — пів ставки, 11 і більше — повна ставка). 

У спецшколах (інтернатах) передбачено дві ставки кухаря, але якщо серед учнів є загалом 

не менше ніж 25 сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів 

(вихованців), які залишаються в закладі у вихідні та святкові дні, додається пів ставки 

кухаря. Пів ставки кухаря додається й у разі, якщо в школі-інтернаті є дві або більше 

дошкільні групи. 

ДИТЯЧИЙ САДОЧОК 
У дитсадках, де діти проводять понад чотири години на день і для них організоване 

харчування, штат працівників їдальні також залежить від кількості груп. Якщо груп 5 або 

більше, запроваджується посада комірника (5—7 груп — чверть ставки, 8 груп — пів 

ставки, 9 і більше — повна ставка). Якщо груп менше, роботу комірника виконують інші 

працівники кухні. 

У садочку з 1—3 групами — пів ставки підсобного робітника, 4—5 груп — повна ставка, 

6—8 груп — півтори, 9 і більше груп — дві повні ставки. Для 2—4 груп передбачено 

чверть ставки медсестри з дієтичного харчування, 5—9 груп — пів ставки, 10 і більше 

груп — повна ставка. 

Що ж до кухарів, то в садочку з однієї групою є одна ставка кухаря, 2—3 групами — 

півтори, 4—6 групами — дві, 7—9 групами — три. Якщо в садку 10 і більше груп дітей, 



на додачу до двох ставок кухаря запроваджується посада шеф-кухаря; понад 12 груп — 

ставка шеф-кухаря і три ставки кухарів. 

 

 
 Школа 

 Спецшкола 

(інтернат) 
 Дитсадок 

Шеф-кухар немає 
8 і більше груп — 1 

ставка 

10 і більше груп — 

1 ставка 

Кухар 

До 60 учнів — 

0,5 ставки 

60—100 учнів — 

1 ставка 

100—200 учнів 

— 1,5 ставки 

200 і більше 

учнів — 2 ставки 

2 ставки 

 

+ 0,5 ставки, якщо є 

понад 25 учнів-сиріт і 

таких, що живуть в 

інтернаті весь час; 

 

+ 0,5 ставки, якщо є дві 

або більше дошкільні 

групи 

1 група — 1 ставка 

2—3 групи — 1,5 

ставки 

4—6 груп — 2 

ставки 

7—8 груп — 3 

ставки 

10 і більше — 2 

ставки + шеф-кухар 

12 і більше — 3 

ставки + шеф-кухар 

Медсестра 

з 

дієтичного 

харчування 

До 60 учнів — 

немає 

60—200 учнів — 

0,5 ставки 

200 і більше 

учнів — 1 ставка 

До 4 груп — немає 

4—10 груп — 0,5 ставки 

11 і більше груп — 1 

ставка 

1 група — немає 

2—4 групи — 0,25 

ставки 

5—9 груп — 0,5 

ставки 

10 і більше груп — 

1 ставка 

Комірник 1 ставка 1 ставка 

До 5 груп — немає 

5—7 груп — 0,25 

ставки 

8 груп — 0,5 ставки 

9 і більше груп — 1 

ставка 

Підсобний 

робітник 
1 ставка 

Менше ніж 16 груп — 1 

ставка 

16 і більше груп — 2 

ставки 

 

1—3 групи — 0,5 

ставки 

4—5 груп — повна 

ставка 

6—8 груп — 1,5 

ставки 



9 і більше груп — 2 

ставки 

МЕДИЧНИЙ ПРАЦІВНИК В СИСТЕМІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ 

УЧНІВ 

Опубліковано: 14 грудня 2021 

Закон України «Про охорону дитинства» гарантує дошкільнятам і школярам право на 

охорону здоров’я, безпечні умови для життя і здорового розвитку, медичне 

обслуговування в садку чи школі. Це обслуговування мають забезпечувати медичні 

працівники, які є у штаті або цих освітніх, або медичних закладів. 

Якщо в штаті дитсадка чи школи немає медика, адміністрація може укласти договір про 

медичне обслуговування з лікарнею (поліклінікою), територіальним центром первинної 

медичної допомоги або з приватним підприємцем, який надає медичні послуги. 

Незалежно від того, чи медичний працівник у штаті, чи працює за договором, він 

обов’язково бере активну участь в організації харчування, контролює його якість і 

безпечність. Він також має консультувати учнів про здоровий спосіб життя. 

Якщо в закладі немає ані штатного медпрацівника, ані договору з позаштатним, Порядок 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку дозволяє особі, відповідальній за організацію харчування, брати на себе 

окремі його повноваження й обов’язки. 

Що робить медичний працівник у процесі організації харчування: 

 Складає примірне чотиритижневе сезонне меню, якщо заклад готує страви 

самотужки та не використовує меню, рекомендоване Міністерством охорони 

здоров’я України. 

 На основі зразкового меню разом з кухарем або шеф-кухарем (якщо він є у штаті) 

складає щоденне меню-розклад, зокрема з урахуванням потреби учнів у дієтичному 

харчуванні. 

 Складає асортимент буфету, якщо він є. 

 Контролює, чи вчасно працівники їдальні (харчоблока, буфету) проходять 

обов’язкові профілактичні медичні огляди. 

 Контролює, чи дотримуються працівники їдальні (харчоблока, буфету) правил 

особистої гігієни та чи немає в них симптомів інфекційних хвороб, зокрема 

стафілококових / стрептококових гнійничкових захворювань, які часто стають 

причиною зараження в їдальнях. 

 Інформує керівника закладу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-norm-ta-poryadk-a305
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-norm-ta-poryadk-a305
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-norm-ta-poryadk-a305


Медичний працівник веде такі документи, пов’язані з харчуванням: 

 примірне чотиритижневе сезонне меню; 

 щоденне меню, меню-розклад; 

 журнал обліку виконання норм харчування (заповнюється щодня на підставі меню-

розкладу; один раз в чотири місяці слід інформувати керівника закладу про 

виконання норм); 

 вносить результат зняття проби готових страв і продуктів у бракеражний журнал 

під час оцінювання  і ставить підпис; 

 вносить у журнал здоров’я працівників їдальні (харчоблока) інформацію про 

наявність чи відсутність у працівника симптом й ознак хвороб. 

Медичний працівник повинен знати: 

 закони та нормативні документи про охорону здоров’я й ті, що регламентують 

роботу медика в закладі освіти, зокрема «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», закон «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів», Порядок здійснення медичного обслуговування учнів 

закладів загальної середньої освіти, наказ «Про удосконалення медичного 

обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», Санітарний 

регламент для шкіл тощо; 

 права, обов’язки та відповідальність медичного працівника; 

 особливості харчування дітей, які потребують дієтичного чи лікувального 

харчування; 

 енергетичну та поживну цінність їжі, яка повинна відповідати загальним віковим 

потребам дітей згідно з нормами фізіологічних потреб в основних харчових 

речовинах та енергії, визначеними Міністерством охорони здоров’я. 

 норми та порядок організації харчування в закладі освіти. 

 необхідні умови зберігання харчових продуктів і терміни їх придатності; 

 методи асептики та антисептики; 

 організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів; 

 правила оформлення медичних документів. 

Варто зазначити, що з 1 січня 2021 року медичні працівники закладів освіти державної та 

комунальної форм власності отримують доплату розміром 20 % від посадового окладу. 

Доплата розраховується від посадового окладу, визначеного за тарифними розрядами 

Єдиної тарифної сітки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів №1298, і 

здійснюється за кошти, передбачені як оплата працівникам відповідного закладу освіти. 

 

https://znaimo.gov.ua/chapters/managers-and-educators/bezpechnist_kharchuvannia/Shcho_varto_znaty_pro_NASSR_KhASSP
https://znaimo.gov.ua/chapters/managers-and-educators/bezpechnist_kharchuvannia/Shcho_varto_znaty_pro_NASSR_KhASSP
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/31-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/31-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0834-99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0834-99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#Text


ВИМОГИ ДО КУХАРІВ ЗАКЛАДІВ 

ОСВІТИ 

Опубліковано: 14 грудня 2021 

Добирати працівників їдальні, що відповідають кваліфікаційним вимогам, зокрема 

кухарів, — завдання керівника закладу освіти. 

У дитсадку або школі може працювати кухар з кваліфікацією не нижче третього розряду. 

Кваліфікаційні вимоги до розрядів кухаріви визначені в Довіднику кваліфікаційних 

професій працівників. 

Завдання для кухарів третього й четвертого розряду дуже різняться. Кухар третього 

розряду, наприклад, займається первинною обробкою сировини, допомагає готувати, 

комплектує та роздає страви. Кухар четвертого розряду готує їжу, наприклад другі та 

холодні страви тощо. 

Вимоги до рівня освіти кухарів третього і четвертого розряду також різні. Для 

третього розряду достатньо мати професійно-технічну освіту або навчитися 

безпосередньо на виробництві. А ось кухар четвертого розряду повинен або здобути 

професійно-технічну освіту з кваліфікацією, або, маючи третій розряд, не менше, ніж рік 

стажуватися в їдальні, а потім пройти кваліфікаційну атестацію  на виробництві. 

Для допуску до роботи в їдальні потрібно: 

 мати особисту медичну книжку;  

 пройти профілактичний медичний огляд перед прийняттям на роботу та проходити 

його періодично;  

 пройти навчання на тему гігієни персоналу та застосування системи аналізу 

ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок (HACCP, стандарт ISO 

22000);  

 знати санітарний регламент для шкіл, спецшкіл або дитсадків.  

Кухаря не допускають до роботи, якщо він має симптоми інфекційної хвороби або інші 

гострі прояви проблем зі здоров’ям, а також не вакцинований від Covid-19. Працівники 

їдальні дбають про особисту гігієну та щодня підтверджують підписом у журналі 

здоров’я, що не мають розладу травлення чи гострих респіраторних інфекцій. 

Ці правила стосуються не лише штатних працівників школи чи садка, а й працівників 

інших підприємств, які працюють у харчоблоці закладу чи забезпечують його готовими 

стравами. 

https://znaimo.gov.ua/yaki-pratsivnyky-potribni-zakladu-osvity-dlia-orhanizatsii-kharchuvannia
https://beryslav-licey.org.ua/news/20-24-05-29-05-2020/
https://beryslav-licey.org.ua/news/20-24-05-29-05-2020/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17#Text
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/shkilne-harchuvannya/standarti-nassr
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text
https://vaccination.covid19.gov.ua/
https://znaimo.gov.ua/yak-orhanizuvaty-kharchuvannia-v-zakladi-osvity-0


ЯК РОЗРАХУВАТИСЯ У ШКІЛЬНІЙ 

ЇДАЛЬНІ 

Опубліковано: 14 грудня 2021 

 

Раніше учні могли платити в їдальні лише готівкою або абонементами чи талонами, 

попередньо придбаними за готівку.  

Однак у березні 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив новий Порядок 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

Відповідно до нього тепер діти можуть платити за їжу не тільки готівкою, а й 

банківськими картками. 

Про впровадження можливості оплати карткою в конкретному закладі освіти має подбати 

замовник послуг харчування, який підписав відповідний договір, або ж посадовець органу 

управління освіти, яке щорічно формує наказ про організацію харчування в закладах 

освіти. 

Розрахунок банківськими картками має низку переваг: 

 батьки мають можливість передоплатити вартість харчування на зручний термін; 

 діти не беруть до рук готівку; 

 діти можуть стати більш фінансово грамотними; 

 

 учителі не мусять відволікатися від основної роботи, збираючи гроші на 

харчування; 

 у їдальні зменшуються черги, бо карткою платити швидше, ніж готівкою. 

У багатьох школах уже впровадили можливість оплати в їдальні карткою, в окремих ще 

харчуються по талонах, виданих на суму батьківської передоплати. Цікавим є досвід шкіл, 

де встановили вендингові автомати, зокрема з гарячим харчуванням, які після оплати 

автоматично видають складений у них товар. У цих автоматах також можна заплатити 

банківською карткою.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text


ПРО КУЛЬТУРУ ЗДОРОВОГО 

ХАРЧУВАННЯ 

Опубліковано: 14 грудня 2021 

 

У дитсадку, школі та інших закладах освіти діти мають також вчитися розуміти, що 

означає бути здоровим і що для цього потрібно робити. Зокрема, ідеться про правильні 

харчові звички. Щоб діти знайомилися з цими звичками та засвоювали їх, освітяни та 

батьки мають діяти спільно. Саме заклад освіти є майданчиком, який об'єднує всіх 

учасників освітнього процесу та може спонукати їх до здорового способу життя. Якщо 

керівництво закладу підтримує принципи здорового харчування і дбає про право дітей на 

здорову їжу, учні звикатимуть харчуватися правильно та мотивуватимуть до цього 

батьків. 

 

ОСВІТА 
Необхідні для здорового та безпечного життя компетентності в першу чергу формуються 

під час навчальних занять. Існують державні стандарти загальної середньої освіти, які 

передбачають у змісті освіти соціальну й здоров’язбережувальну галузь.  

Саме на уроках можна говорити про здорове харчування — як у межах окремих 

предметів, так і під час інтегрованих курсів. До того ж учнів можна заохочувати до 

створення власних проєктів, зокрема на теми здорового харчування. 

Щоб зацікавити учнів темою здорового харчування, учителям варто оновлювати свої 

знання та застосовувати різноманітні технології, методики та підходи до навчання. 

Крім того, доречно буде попрацювати над темою здорового харчування і в 

рамках конкурсу-захисту наукових робіт Малої академії наук. 

 

ВИХОВАННЯ 
Знайомити дітей з темою здорового харчування можна й на позакласних заходах. На цю 

тему доцільно організовувати шкільні свята чи інші заходи, а також заохочувати учнів до 

медіатворчості. Наприклад, учням, які випускають шкільні газети, можна пропонувати 

зробити тематичні рубрики або випуски про культуру здорового харчування.  

Також під час вивчення мов та основ здоров'я варто запропонувати дітям створити 

публікації, постери, блоги, подкасти, відеосюжети чи будь-які інші твори. Так школярі 

дізнаватимуться про здорове харчування,  в цікавих форматах і водночас вчитимуться та 

розвиватимуть медіаграмотність. 

https://znaimo.gov.ua/chapters/managers-and-educators/new-school-food/shcho-varto-znaty
https://znaimo.gov.ua/chapters/managers-and-educators/new-school-food/shcho-varto-znaty
https://znaimo.gov.ua/shkilnyy-obid-na-naukoviy-tatsi
https://znaimo.gov.ua/chapters/students/read
https://znaimo.gov.ua/chapters/students/learn


 

МОТИВАЦІЯ ТА ПАРТНЕРСТВО 
Є низка факторів, які можуть мотивувати учнів до правильного харчування: загальна 

атмосфера у школі, комфорт та чистота в їдальні, можливість вибрати страви, смак і 

вигляд шкільної їжі, достатньо довгі для харчування перерви. Також важливо, щоб дітям 

була доступна інформація про здоровий раціон загалом і про шкільне меню зокрема.  

Однак ключовим для формування культури здорового харчування дітей є приклад 

дорослих — батьків, учителів і вихователів. Тому освітянам і батькам важливо 

доповнювати зусилля одне одних. Щоб діти їли здорово як удома, так і в школі, і щоб і 

там і там бачили приклади правильної харчової поведінки, яку варто наслідувати. 

Налагодити партнерство між закладом освіти та батьками допоможе інформування. 

Зокрема, батькам варто знати, яке в школі меню і які є норми та принципи здорового 

харчування. Окрім того, вони можуть брати участь у тематичних заходах. 

Гарна ідея запрошувати на уроки та позанавчальні активності представників громади та 

громадських організацій, які спеціалізуються на темах здорового способу життя. Завдяки 

їхній участі діти та батьки можуть ставати більш прихильними до ідеї здорового 

харчування. 

Щоб покращити харчування в школі, також варто залучати представників учнівського 

самоврядування до обговорення проблем, меню, асортименту буфету. Саме діти можуть 

ініціювати та активно долучатися до змін на краще в питаннях здорової їжі.  

ХАРЧУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ЩО 

ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Опубліковано: 14 грудня 2021 

 

Реформа шкільного харчування, ініційована дружиною Президента України Оленою 

Зеленською, не обмежується оновленням підходів до харчування лише в школах, для 

садочків також передбачено низку змін і новацій.  

Так, з 1 вересня 2021 року перестають діяти, зокрема для закладів дошкільної освіти, 

звичні норми харчування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 1591, а 

також спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і 

науки України про організацію харчування.  

https://znaimo.gov.ua/shcho-take-tarilka-zdorovoho-kharchuvannia
https://znaimo.gov.ua/shkilnyi-bufet-shcho-mozhna-a-shcho-zaboroneno


На заміну їм Уряд затвердив Норми та Порядок організації харчування у закладах освіти 

та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку — документ, спільний для садків, шкіл 

та інших закладів освіти.  

Основою нового підходу, закладеного в документі, є збагачення раціону дітей фруктами 

та овочами, молочними продуктами, м’ясом і рибою, обмеження кількості солі, цукру, 

жирів, хліба та картоплі, а також виключення ковбасних виробів, сосисок тощо.  

Важливою та довгоочікуваною зміною є можливість організувати дієтичне харчування 

для дітей з особливими дієтичними потребами, зокрема з непереносністю глютену та 

лактози. Тепер це чітко визначено документом та дає підстави закуповувати відповідні 

продукти харчування.  

Водночас продовжує діяти Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах, яка надалі буде оновлюватися відповідно до урядової постанови.  

У планах реформи, зокрема, розроблення примірного чотиритижневого сезонного меню 

для зручності закладів дошкільної освіти. Так, садочки зможуть обирати, чи самостійно 

формувати меню відповідно до нових норм харчування (при цьому обов’язково 

погоджувати його з територіальними органами Державної служби України з питань 

харчових продуктів та захисту споживачів), чи використовувати вже готове та 

рекомендоване Міністерством охорони здоров'я України (без погоджень).  

А поки ці документи розробляються, ознайомитися з тим, як організувати харчування за 

новими правилами, можна вже зараз в статті «Як організувати харчування в закладі 

освіти». 

БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

ОБІДНЬОЇ ЗАЛИ 

Опубліковано: 14 грудня 2021 

 

Доступність їдалень для осіб з особливими освітніми 

потребами 
Закон України «Про освіту» чітко визначає, що органи державної влади, місцевого 

самоврядування та заклади освіти мають створювати для осіб з особливими освітніми 

потребами умови для здобуття освіти нарівні з іншими, зокрема способом забезпечення 

універсального дизайну та/або розумного пристосування. 

Важливо, що облаштування архітектурної доступності, безбар’єрності та елементів 

універсального дизайну закладів освіти стосується не тільки дітей, а й інших учасників 

освітнього процесу. Деталізують вимоги до безбар’єрності приміщень закладів освіти 

Державні будівельні норми, зокрема ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади 

освіти» та ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06#Text
https://znaimo.gov.ua/Contents/ContentItems/4ge6rj57pjek3scheytf1y3q4y
https://znaimo.gov.ua/Contents/ContentItems/4ge6rj57pjek3scheytf1y3q4y
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/V223_InBul.pdf
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/V223_InBul.pdf
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/persha-redakcziya-zmina-1-dbn-40.pdf


 

Вимоги до безбар’єрного середовища в їдальні 
Система засобів орієнтації й інформаційної підтримки на всіх шляхах руху 

— тактильні та візуальні елементи доступності.  

Знаки мають бути розташовані там, де їх ясно бачать люди, які сидять, стоять або ходять. 

Інформувальне позначення приміщення їдальні тактильними знаками має розміщуватися 

поряд з дверима, з боку дверних ручок на висоті між 1,2 та 1,6 м для легкого читання з 

близької відстані. Якщо ж знаки з тактильною інформацією розміщено на меншій висоті 

— вони мають встановлюватись під кутом від горизонту (від 20° до 30°, макс. 45°).  

 

Тактильні позначення для допомоги людям з порушеннями зору та 

позначення спрямованості напрямку руху  
 

Тактильні попереджувальні знаки мають мати різну текстуру, як порівняти з прилеглим 

підлоговим покриттям і можуть бути легко визначені людьми, які використовують білі 

тростини. Піднесення тактильного позначення на 5 мм є достатнім для того, щоб його 

помітили люди з порушеним зором, водночас така висота не створює загрози падіння. 

 

Достатня ширина дверних прорізів і відкритих прорізів у стіні 
 

Така ширина має бути не менш, ніж 0,9 м, однак ширину прорізів у стіні для вільного 

проїзду крісла колісного рекомендується приймати не менш ніж 1,2 м.  

 

Зручні, легкі та безпечні для відчинення/зачинення дверей 
 

Слід застосовувати двері на завісах однобічної дії з фіксаторами у положеннях 

«відчинено» та «зачинено». Слід також використовувати двері, що забезпечують затримку 

автоматичного зачинення дверей тривалістю не менш, ніж 5 с.  

Форма дверних ручок, замків, засувів, приладів відчинення і зачинення дверей має давати 

змогу особі з інвалідністю, й особливо дитині, керувати ними однією рукою (кулаком) і не 

потребувати застосування надто великих зусиль чи значних поворотів руки у зап'ясті. А 

висота їхнього розміщення має становити не більш, ніж 1,1 м і не менш, ніж 0,85 м від 

підлоги та на відстані не менш, ніж 0,4 м від бічної стіни приміщення або іншої 

вертикальної поверхні.  

 

Достатня ширина для руху в коридорах та інших приміщеннях  

 

Ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях у чистоті має бути не менш ніж:  

 у разі руху в одному напрямку 1,5 м; 

 у разі зустрічного руху 1,8 м. 

Ширину проходу в приміщенні з обладнанням і меблями слід приймати не менш ніж 1,2 

м. Підходи до різного обладнання та меблів мають бути завширшки не менш, ніж 0,9 м, 

діаметр зони для самостійного розвороту особи з інвалідністю на кріслі колісному слід 

приймати не менш ніж 1,5 м. Комфортним діаметром зони для самостійного розвороту 

особи на кріслі колісному є 1,5 м і більше. 



Комфортні зони для розміщення осіб на кріслах колісних  

Зона для розміщення крісла колісного має мати ширину не менш ніж 0,9 м і довжину не 

менш ніж 1,5 м.  

Під час проєктування інтер'єрів, підбирання та розміщення приладів і пристроїв, 

технологічного й іншого обладнання слід виходити з того, що зона досяжності для 

відвідувача у кріслі колісному має перебувати в межах: 

 не вище, ніж 1,4 м і не нижче, ніж 0,3 м від підлоги у разі розташування збоку від 

відвідувача; 

 не вище, ніж 1,2 м і не нижче, ніж 0,4 м від підлоги у разі фронтального підходу;  

 не більш, ніж 0,8 м над рівнем підлоги має становити висота столів, прилавків та 

інших місць обслуговування. 

Зона обслуговування маломобільних учасників освітнього процесу має мати вільний 

простір у плані розмірами 0,9 х 1,5 м.  

Місця в обідній залі їдальні закладу освіти для дітей з інвалідністю приймають із 

розрахунку від 2 м2 до 3 м2 на одне посадкове місце.  

Докладніше про безбар’єрність нового освітнього середовища можна дізнатись 

в інформаційному посібнику, розміщеному на сайті decentralization.gov.ua 

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ШКІЛЬНИХ 

ЇДАЛЕНЬ 

Опубліковано: 14 грудня 2021 

Безбар’єрність та інклюзивність є наскрізною лінією освітнього законодавства. Мова йде 

про забезпечення вільного та безпечного пересування будівлею закладу освіти — 

важливо, що не тільки в коридорах та класах, а й в інших приміщеннях, зокрема й у 

шкільних їдальнях. Важливо, що облаштування архітектурної доступності, безбар’єрності 

та елементів універсального дизайну закладів освіти стосується не тільки дітей, а й інших 

учасників освітнього процесу. 

Харчування дітей з особливими освітніми потребами 

забезпечується на рівні з іншими учнями  
Харчування дітей з особливими освітніми потребами має повністю відповідати 

фізіологічній потребі дитячого організму у поживних речовинах та енергії відповідно до 

вікових особливостей. 

Дієтичне харчування дітей відповідно до профілю 

захворювання 
Списки дітей, які потребують дієтичного харчування, складаються медичною сестрою з 

дієтичного харчування закладу освіти та надаються педагогам і кухарям. 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/408/NOP_Bezbaryernist.pdf
https://decentralization.gov.ua/


Допомога педагогів або медсестри 
Учням початкової школи, які мають особливі освітні потреби, під час сніданку або обіду, 

за потреби, допомагають вчитель, асистент вчителя або сестра медична з дієтичного 

харчування. Зокрема, вони контролюють дотримання особистої гігієни перед прийняттям 

їжі, допомагають вибирати страви у разі відмінності меню, а також визначають чи не 

гаряча страва тощо.  

Гнучкий підхід до часу приймання їжі  
Інколи діти з особливими освітніми потребами потребують більше часу для завершення 

сніданку або обіду. Тому варто поважати їхні особливості, виявляти терпіння та 

спонукати з'їсти всю страву, не зважаючи на завершення перерви.  

Використання контрастів  
Для дітей зі зниженим зором бажано використовувати чашки контрастних кольорів і 

посуд (біла тарілка на темній скатертині чи навпаки). Склянку чи чашку з напоєм не слід 

наповнювати до країв, аби запобігти розливанню. 

Розміщення умовних позначень  
Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення та дітей з порушеннями слуху доцільно 

розмістити в шкільній їдальні відповідні піктограми, умовні позначення, ілюстрації, що 

сприятимуть їхній орієнтації, також допоможуть із вибором меню. 

ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРО ПОСУД 

Опубліковано: 14 грудня 2021 

 

Яким має бути посуд у шкільній їдальні та як за ним доглядати? Про безпечність посуду, 

з якого їдять діти, треба дбати не менш ретельно, ніж про якість продуктів і готових 

страв. Погано помитий посуд — одна з найпоширеніших проблем в організації 

харчування в школі. Невимитий з посуду бруд може стати джерелом поширення 

інфекційних хвороб і наразити дітей на небезпеку. Окрім того, такий посуд може 

відохотити учнів від повноцінного харчування в школі чи дитсадку.  

Згідно із санітарним регламентом заборонено використовувати емальований, 

алюмінієвий, багаторазовий пластмасовий і пощерблений посуд. 

Працівники їдальні мають приймати брудний посуд щонайменше за два метри від обідніх 

столів, а мити його — вбраними в спеціальний одяг. 

Працівники їдалень і буфетів повинні бути забезпечені санітарним і спеціальним одягом 

та необхідними умовами для дотримання правил особистої гігієни. До санітарного 

одягу відносяться халати, фартухи з тканини для отримання та видачі їжі, хустки, ковпаки, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1275-20#Text


фартух з полімерних матеріалів для миття посуду, до спеціального - халати темного 

кольору, гумові рукавички, гумове взуття. 

СТОЛОВИЙ ПОСУД 

 

Для миття столового посуду на харчоблоці мають бути три ванни. Перед миттям посуд 

треба очистити від залишків їжі. 

Сушити такий посуд слід на ребрі — на ґратчастих поличках, а зберігати — у закритих 

шафах. 

Перша 

ванна 

Посуд слід мити водою щонайменше 40 ℃ із додаванням 

мийного засобу. 

Друга 

ванна 

Також водою щонайменше 40 ℃, але з удвічі меншою кількістю 

мийного засобу, ніж перший раз. 

Третя 

ванна 

Посуд ополіскують водою принаймні 65 ℃ із гнучкого шланга з 

душовою насадкою. 

ЧАШКИ ТА СКЛЯНКИ 
 

 

Чашки та склянки миють подібно до решти столового посуду, але мийний засіб 

використовують лише раз. Тому потрібні дві ванни. 

Сушити такий посуд слід на ґратчастих поличках або стелажах, а зберігати — на стелажах 

або полицях. 

Перша 

ванна 

Чашки та склянки миють водою щонайменше 40 ℃ із 

додаванням мийного засобу 

Друга 

ванна 

Ополіскують водою 65 ℃ і більше зі шланга з душовою 

насадкою  

ВИДЕЛКИ, ЛОЖКИ, НОЖІ 

 



Столове приладдя миють майже так само, як склянки. Відмінність у тому, що після миття 

виделки, ложки та ножі додатково ошпарюють окропом і просушують. Зберігають їх 

вертикально в ящиках-касетах ручками догори.  

ЗВОРОТНА ТАРА І КУХОННИЙ ІНВЕНТАР 
 

 

Кухонне приладдя та зворотну тару миють, як і склянки, у два етапи: перший раз з 

мийним засобом, потім — ополіскують. Однак якщо серед приладдя є металеві речі, їх 

слід додатково прогріти в духовці. 

МИТТЯ ПОСУДУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 
Посуд слід очистити від їжі та помити в три етапи. Після цього, якщо карантин пов’язаний 

з поширенням кишкових інфекцій, посуд треба додатково прокип’ятити у воді або у 

двовідсотковому розчині кальцинованої соди 25 хв з моменту закипання. Якщо в закладі 

оголошено карантин через поширення вірусного гепатиту, після миття посуд треба 

кип’ятити у воді чи содовому розчині 45 хвилин від закипання. 

Детально про необхідний комплект посуду в закладі читайте в розділі «ОБЛАДНАННЯ 

СУЧАСНИХ ЇДАЛЕНЬ». 

ЯК ПРАВИЛЬНО ОБЛАШТУВАТИ 

ХАРЧОБЛОК У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ? 

Опубліковано: 13 грудня 2021 

Вимоги до облаштування харчоблоку в закладі освіти прописані в Державних будівельних 

нормах, санітарних регламентах і гігієнічних вимогах до приміщень харчоблоків. Як його 

правильно облаштувати – дізнавайтеся у 3D-турі шкільним харчоблоком. 

НОВЕ МЕНЮ, ЩО ЗМІНИЛОСЯ? 

Опубліковано: 05 січня 2022 

Раніше меню складали на 2 тижні для зимово-весняного й літньо-осіннього періодів року. 

Наразі передбачено, що меню має бути чотиритижневим для різних сезонів. Це 

дозволить урізноманітнити раціон та спонукати до використання харчових продуктів, 

притаманних для конкретного сезону. 

Окрім безпосереднього призначення, меню також: 

https://znaimo.gov.ua/chapters/managers-and-educators/equipment-for-modern-dining-rooms#:~:text=%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%87%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%AC
https://znaimo.gov.ua/chapters/managers-and-educators/equipment-for-modern-dining-rooms#:~:text=%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%87%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%AC


 є тим інструментом, який дозволяє визначити потреби в харчових продуктах та 

прорахувати виконання норм харчування; 

 є джерелом інформації щодо енергетичної цінності страв та виробів; 

 містить інформацію щодо алергенів, що є в страві чи виробі. 

Коли говоримо про сезонність меню, то маємо на увазі використання в різні сезони 

притаманні для них продукти. Наприклад, восени – сливи, груші, кавуни і дині, 

баклажани, свіжі огірки та помідори. Щодо зими і весни, то, звісно, ситуація трохи інша. 

Проте можна використовувати мандарини, апельсини, банани та яблука. З овочів, звісно, – 

капусту, буряк і моркву, а ще гарбуз. 

 

Якщо йдеться про сезонність продуктів, то це зовсім не означає, що із загального переліку 

дозволених груп харчових продуктів якісь категорично заборонено використовувати, 

наприклад, банани влітку, а огірки взимку. Проте бажано використовувати сезонні 

продукти. До того ж урізноманітнити раціон можна за допомогою заморожених ягід та 

овочів. 

 

Також варто звертати увагу на повторюваність страв та їхню комбінацію. 

Меню для закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку може 

розробляти: 

 засновник (засновники) державних та комунальних закладів освіти (як для одного 

окремого закладу, так і для групи таких закладів); 

 медичний працівник разом із завідувачем виробництва / кухарем їдальні чи харчоблоку 

(для конкретного закладу); 

 постачальник послуг із харчування (технолог, завідувач виробництва). 

 

Важливо знати, що в такому разі меню обов’язково має бути погоджено з територіальним 

органом Держпродспоживслужби. 

До того ж є можливість використовувати меню, що розроблене та рекомендоване МОЗ. 

Наприклад, осіннє дошкільне або інші типи меню. 

Таке меню, відповідно до вимог Порядку організації харчування в закладах освіти, 

закладах оздоровлення та відпочинку, дозволено використовувати без погодження з 

Держпродспоживслужбою. 

 

Пропонуємо детально ознайомитись з інформацією про те, як впровадити нове меню в 

закладах освіти та законодавчі і нормативні вимоги щодо цього. 

 

https://znaimo.gov.ua/yak-vprovadyty-nove-meniu
https://znaimo.gov.ua/yak-vprovadyty-nove-meniu


Як скласти меню? 
Ця інформація зацікавить тих, хто не користується меню, що розроблене та 

рекомендоване МОЗ, а складає власне на його основі. 

Найперше, що потрібно зробити: 

 

1. Визначитися з кратністю харчування в закладі (режим, кількість приймань їжі 

протягом дня) та обрати відповідний додаток до норм. Для закладів дошкільної 

освіти: додаток 1 – для триразового харчування, додатки 1 та 2 – для 4-, 5-разового 

харчування на 5 днів. Для шкіл: додатки 5–9. 

2. Визначитися з кількістю харчових продуктів, що передбачено відповідним 

додатком (краще – на тиждень, з урахуванням режиму роботи закладу 5, 6 чи 7 

днів). 

3. У разі харчування здобувачів освіти більше, ніж 2 рази на день – розподілити 

кількість порцій птиці, риби та яєць на відповідні прийоми їжі.  

4. Визначитися з видами зернових, бобових та чергуванням їх зі стравами з картоплі. 

5. Обрати страви та скласти меню з урахуванням енергетичних потреб відповідно до 

віку. 

6. Порахувати кількість продуктів на відповідність виконанню норм. 

7. Залежно від того, хто розробив меню, його затверджує керівник закладу, або 

засновник (засновники),або керівник оператора ринку харчових продуктів. 

8. Подати на погодження до територіального органу Держпродспоживслужби. 

ЩО ЗМІНЮЄ НОВИЙ ПОРЯДОК 

ХАРЧУВАННЯ В ШКОЛАХ 

Опубліковано: 12 грудня 2021 

 

67 грамів цукру на день замість 25-ти, ковбаса й сосиски з величезним вмістом солі 

замість 5 грамів на день, 400 грамів хліба та булочок замість фруктів, овочів і молочних 

продуктів. Так зараз харчуються діти та підлітки в Україні, за інформацією 

розробників нових Норм і Порядку організації харчування в закладах освіти. 

 

Також діти вживають забагато картоплі та насичених жирів. Усе це спричиняє проблеми з 

зайвою вагою, цукровий діабет, ураження серцево-судинної системи та розвиток раку. 

ЩО ЗМІНЮЮТЬ НОВІ НОРМИ ТА ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ 

ХАРЧУВАННЯ 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-norm-ta-poryadk-a305?fbclid=IwAR1GdTcXQW8umSQKXjUdwKyBWHiq27NmMWWwlbFkS8cuVLnCeAJ15_IGzMk


Голова Асоціації дієтологів України Олег Швець пояснює, що змінився 

концептуальний підхід. Мовляв, завдання старих норм – бухгалтерська звітність за 

витрачені кошти. До того ж ці документи наповнювали понад 20 років тому, а тому вони 

не відповідають нинішнім фізіологічним потребам дітей. 

“Нині ситуація така, що в їдальні їжа не смачна, її викидають. Учні йдуть у 

буфет, а там – лише солодощі. Це – замкнене коло, у якому діти не мають 

шансів отримати навички здорового вибору. Це треба змінювати, і над цим, 

зокрема, має працювати держава”,  

– каже консультант із громадського здоров’я проєкту “Поліпшення охорони здоров’я на 

службі в людей”, президент Асоціації дієтологів України, один із авторів нових норм та 

порядку організації харчування в закладах освіти Олег Швець. 

“Це не відповідало жодним міжнародним та національним рекомендаціям 

нормування таких позицій, як-от цукор, сіль, жир. А це – найбільш 

небезпечні харчові речовини. Наприклад, йшлося про те, що на першому 

році життя треба споживати 20 грамів цукру, а на третьому – 80 грамів на 

день. 

Однак на першому році життя взагалі не рекомендують споживати цукор”,  

– пояснює Олег Швець. 

За словами пана Олега, нові норми – не про бухгалтерський підхід, а про підхід з 

організації збалансованого різноманітного меню, у якому враховані всі сучасні 

рекомендації щодо того, скільки на день має бути порцій головних корисних продуктів, як 

мають бути обмежені сіль, цукор і жир, які продукти загалом мають бути в харчуванні. 

Наприклад, технологічно-оброблених продуктів, як-от сосисок, немає в нормах і в меню. 

Те саме стосується кондитерських виробів. 

 

Також, відповідно до постанови, енергетична цінність та калорійність їжі має відповідати 

віковим потребам учнів, а планування калорійності їжі на кожне приймання залежить від 

режиму харчування. 

“І головне, – каже Олег Швець, – що ці норми обов’язкові до виконання. 

Тобто якщо заклад освіти не буде виконувати їх, то відповідатиме за це”. 

Зміни в організації харчування: 

1. Медпрацівник або відповідальна людина має вести журнал обліку виконання норм 

харчування, який заповнює щодня. Аналізувати виконання норм треба раз в місяць 

і повідомляти керівнику закладу.  

2. У школах, у яких навчаються учні 1–11 класів, має бути організоване принаймні 

одноразове гаряче харчування.  

3. Форми організації харчування такі: монопрофільне меню (один набір страв і не 

передбачає вибору), мультипрофільне меню (кілька наборів страв і передбачає 

вибір), примірне сезонне 4-тижневе меню й щоденне меню-розклад (враховує 

особливі дієтичні потреби дітей, сезонність, страви для різних вікових груп). Нині 



експерти працюють над 4-тижневим сезонним меню, яке зможуть використовувати 

заклади освіти. Воно відповідатиме всім нормам.  

4. Перерви між заняттями на харчування учнів 1–4 класів мають бути не менше 30 

хвилин, а для 5–11 класів – не менше 20 хвилин.  

5. Є кілька варіантів, де готувати їжу: безпосередньо в закладі освіти, співпрацюючи з 

аутсорсингом або кейтерингом.  

Кейтеринг – коли послуги харчування надають організації, розташовані за межами 

закладу освіти. Аутсорсинг – це коли харчоблок віддають в оренду іншим юридичним 

особам, які готують їжу для учнів. Кейтеринг - це різновид аутсорсингу.  

“Скрізь є недоліки. Наприклад, якщо ми говоримо про село, і там готуватимуть їжу за 150 

км – то це не краще. Перевага в тому, що контроль – централізований. Нині школа обирає 

для себе кращий шлях. Головне – щоби харчування було здоровим і безпечним для дітей. 

Можливо, для когось кейтеринг – це вихід. Я вважаю, що обладнувати або 

переобладнувати кожну школу – це все-таки задорого. Школа – це заклад освіти, а не 

громадського харчування”,  

– говорить Олег Швець. 

Особливості продуктів: 

 Приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, 

салати, злакові, фрукти та ягоди;      

 Картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень у 

разі п’ятиденного перебування в школі, або не більше трьох разів на тиждень у разі 

6–7-денного перебування;  

 Відварювати овочі, щоби приготувати салати на наступний день, не можна. Салати 

треба заправляти перед видаванням;  

 Треба надавати перевагу продуктам із вищим вмістом харчових волокон. 

Наприклад, обирати гречку замість рису;  

 Надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом 

клітковини з додаванням висівок, насіння;  

 М’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) 

треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами;  

 Насичені жири, зокрема вершкове масло, не мають становити понад 10% від 

загальної кількості калорій;  

 У стравах можуть бути очищені горіхи або насіння. Але про це треба вказувати в 

меню, аби діти з харчовими алергіями знали про це. Горіхи або насіння також 

можна пропонувати в окремій упаковці, але без глазурі й додавання цукру;  

 Сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або 

картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних 

продуктів. Плавлений сир не дозволяється;  



 Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі. 

Заборонено використовувати соуси та майонези, крім кетчупу з високим вмістом 

томатів на 100 грамів продукту;  

 Питна вода має бути доступна завжди під час їжі, сік можна пропонувати в 

обмеженій кількості й без додавання цукру та підсолоджувачів. 

 

У коментарях у Facebook під новиною про нові норми та порядок харчування прозвучали 

побоювання батьків, що діти не будуть пити чай та соки без цукру. Ось пояснення Олега 

Швеця: 

 

“Якщо дитина не питиме чай та сік без цукру, то буде пити воду. А це – ще краще. Тут не 

може бути компромісів. Почекаймо ще 50 років, поки люди виростуть і самі зрозуміють, 

що не треба пити солодкі напої. Якщо батьки цього не розуміють – держава повинна щось 

робити”. 

Заборони на продаж: 

 У шкільних буфетах, окрім обмежень на продаж кондитерських виробів із кремом 

та морозива, які були й раніше, відтепер заборонено продавати солодкі 

хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом цукру чи солі, консервантів, 

барвників та ароматизаторів. 

 Під заборону також потрапили газовані напої, зокрема й солодкі, м’ясні та рибні 

продукти промислового та кулінарного виробництва, непастеризовані соки та 

молочні продукти, кава і гриби. 

Про алергії та непереносимість окремих продуктів:  

 

За словами Олега Швеця, 5–10% дітей мають алергії на продукти, хоча дослідження 

проводили не в Україні. На це впливає вік: у дошкільному віці статистика вища, у 

шкільному – менша майже вдвічі. 

 

У дітей найчастіше бувають алергії на молоко, яйця, горіхи, сою, пшеницю, рибу й 

морепродукти. Дитина не має їсти продукти, на які в неї алергія. Це небезпечно для її 

організму й може спричинити навіть анафілактичний шок. 

 

Харчова непереносимість стосується вуглеводів, лактози, фруктози та глютену. 

Непереносимість глютену – це захворювання під назвою “целіакія”, і людей із ним у світі 

до 1%. 

 

“Але є багато активних батьків, які вважають, що їхні діти, попри те, що в них немає 

https://nus.org.ua/news/uryad-zatverdyv-novi-normy-ta-poryadok-organizatsiyi-harchuvannya-u-zakladah-osvity/


целіакії, не переносять глютен. Або що вони не мають їсти глютен, бо різні люди, які 

називають себе експертами чи дієтологами, запевнили їх, що глютен – це 

погано. Медицина вважає, що глютен і злакові продукти – корисні. І виключати їх із 

раціону, якщо немає целіакії, безглуздо і призводить до погіршення стану здоров’я. Ми не 

можемо йти за шкідливими тенденціями й дозволяти за бажанням батьків змінювати 

меню”, – розповідає Олег Віталійович. 

 

Те саме стосується лактози – її непереносимість (первинна гіполактазія) у дитячому віці 

трапляється вкрай рідко. Експерт пояснює: генетичний тест, який роблять батьки і 

примушують дитину не їсти продукти, які містять лактозу, не свідчить про те, що дитина 

не переносить лактозу. Ідеться про те, що це може статися протягом життя через спадкову 

схильність. Але це може бути й у 90 років. 

 

За словами дієтолога, первинна гіполактазія трапляється в одному випадку на 500 тисяч 

або мільйон дітей. Тобто таких дітей в Україні 5–10. 

 

Голова Асоціації дієтологів України підсумовує: “Звісно, якщо йдеться про серйозну 

алергію, у нормах передбачено, що батьки можуть подати документи й довідки, які 

підтверджують це, і меню можна видозмінити для дитини. Однак у мене є велике 

прохання до колег, щоби вони ставилися до цього відповідально”. 
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