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Цей Порадник підготовлений комунальною установою Тернопільської 

обласної ради «Центр аналітично-методичного та матеріально-технічного 

забезпечення розвитку освітніх закладів області» спільно з департаментом освіти 

і науки Тернопільської обласної військової адміністрації. 

У ньому використані інформаційні матеріали, надані територіальними 

громадами стосовно організації якісного і безпечного харчування здобувачів 

освіти. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

,,Ми живемо не для того, щоб їсти, 

а їмо для того, щоб жити” 

       Сократ 

Відомий вислів давньогрецького філософа переконливо стверджує, що і в 

минулі часи питання помірного споживання їжі, культури й раціонального 

харчування були досить важливими та актуальними. 

 Незаперечними є факти, що харчування ставало основною біологічною 

потребою людей різного віку, адже за допомогою їжі досягався їх постійний 

взаємозв’язок з навколишнім середовищем, а правильне і здорове харчування 

невід’ємними ключовими звичками та запорукою міцного здоров’я.  

 Останніми роками в освітній галузі країни відбуваються помітні зміни 

стосовно відходу від колишньої системи шкільного харчування до її 

реформування та осучаснення. Запропоновані нововведення мають високий 

пріоритет для державних структур влади, органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій та суспільства в цілому. 

 На цьому шляху оновлюється застаріла нормативно-правова база, 

підвищується контроль за безпечністю та якістю харчових продуктів, 

здійснюється ресурсне забезпечення шкіл і формується культура здорового 

харчування. Адже, ,, ….. бажання ….. забезпечити корисне та смачне 

харчування у школі для дітей …. за два роки перетворилося на важливу 

місію і зараз….. це не просто реформа шкільної їдальні. Це реформа 

мислення” (Олена Зеленська). 

 Упровадження оновленого законодавства та інноваційне осучаснення 

шкільного харчування (нові норми та меню, організація і технологічні процеси) 

є важливою стратегічною умовою успішної реалізації Національної стратегії 

розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській 

школі. 

 У другій декаді грудня 2021 року в Україні запрацювала платформа 

,,ЗНАЇМО” про здорове харчування у школах, де є вичерпна інформація для всіх, 

хто прагне харчуватися правильно й хоче знати з чого почати. 

 Укладаючи Порадник для освітян, батьків, учнів, громадськості ми хочемо 

в максимально стислій та доступній формі, зважаючи на глобальні виклики 

сьогодення – пандемію COVID-19 і воєнний стан в країні, подати найважливіші 

настанови щодо якісного, безпечного і здорового харчування здобувачів освіти, 

напрацьовані під час регіональних форумів у Бучі Київської області, Одесі, 

Дніпрі, Львові, в обласній програмі ,,Дітям Тернопільщини – якісне і безпечне 

харчування” на період 2021-2024 років, на порталі ,,ЗНАЇМО”. 

 На нашу думку, викладені в Пораднику окремі позитивні напрацювання 

стануть у нагоді керівникам органів управління освітою, установ і закладів 

освіти, зручними в роботі для вжиття оперативних заходів і прийняття 

необхідних управлінських рішень у сфері надання здобувачам освіти якісних і 

безпечних харчових послуг. 
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НЕОБХІДНІСТЬ КАРДИНАЛЬНИХ ЗМІН У СИСТЕМІ 

ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ 

 

,,Здоров’я людини визнається в Україні 

найвищою соціальною цінністю” 

                 (ст. 3 Конституції України) 

 

Реформу системи харчування в закладах загальної середньої освіти маємо 

розглядати виключно як інвестицію у здорове майбутнє наступних поколінь 

українців, невпинну боротьбу й постійне піклування 

про здоров’я української нації. 

Тому пріоритетним напрямом у реалізації 

Національної стратегії безпечного освітнього 

середовища є осучаснення системи корисного та 

якісного харчування в закладах освіти, формування 

ключових засад здорового харчування, 

обов’язкового виконання правил гігієни й 

неухильного дотримання норм етикету, створення найважливіших передумов 

збереження та зміцнення здоров’я здобувачів освіти, забезпечення їх якісними і 

безпечними харчовими продуктами.                                                                  

Сучасні наукові дослідження підтверджують, 

що завдяки повноцінному харчуванню  у  дитячому  

віці  формуються  механізми,  що  зумовлюють  стан 

здоров’я неповнолітніх у їх подальшому житті. 

       Так, за останніми даними здоров’я дитини на                          

60 % залежить від збалансованого харчування. 

Зважаючи на це в місцевих органів влади, 

управління освітою, установ і закладів освіти всіх 

рівнів і форм власності на постійному контролі для практичного вирішення 

мають перебувати наступні негативні фактори: в 20 відс. дітей є надлишкова вага 

тіла, а в 5 – ожиріння,  80 відс. випускників закладів освіти мають хронічні 

захворювання, що часто призводять до зниження працездатності та соціальної 

активності молодої людини. 

Привертаємо увагу, що серед проблем, які потребують невідкладного 

розв’язання, є  невпорядковані приміщення та незадовільний технічний стан 

мереж водопостачання і водовідведення їдалень, морально і фізично застаріле 

обладнання харчоблоків, неналежні рівні безпечності й комфортності умов 

шкільного харчування, постачання в заклади загальної середньої освіти 

неякісних і фальсифікованих продуктів, води, недостатня обізнаність здобувачів 

освіти стосовно культури споживання здорової їжі й правильних харчових 

звичок, їх нераціональне харчування та малорухливий спосіб життя, недостатня 

компетентність працівників їдалень та педагогічних працівників   
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з необхідності дотримання Вимог щодо розробки, впровадження та застосування 

постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління 

безпечністю харчових продуктів 

(НАССР),прийнятих наказом 

Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 01 

жовтня 2012 року № 590,  

 

 

 

 

 

 

 

 

і нового Санітарного регламенту 

для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205. 

 
 

Важливими і своєчасними в області повинні бути застереження щодо 

недопущення харчових отруєнь внаслідок отримання закладами освіти неякісних 

і фальсифікованих харчових продуктів.  

 

 

Упродовж останніх років, 

незважаючи на проведену просвітницьку 

роботу і заходи організаційного характеру 

з питань безпечності харчування у 

закладах освіти (282 наради, 212 навчань і 

1545 консультацій в онлайн режимі з 

керівниками органів управління освітою, установ і закладів освіти), здійсненими 

лабораторними дослідженнями  виявлено у 84 випадках порушення, що 

стосувалися неякісного м’яса і м’ясопродуктів, молока і молокопродуктів і 

продукції рослинного походження.  

Серед важливих  завдань, на  розв’язання  яких спрямовується увага: 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  
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ЯК ОРГАНІЗОВАНЕ ХАРЧУВАННЯ В ШКОЛАХ  

ІНШИХ КРАЇН 
 

Забезпечення сталого процесу харчування, встановлення контролю за його 

якістю, безпечністю, поживністю в закладах освіти є однією з головних 

складових функціонування кожної системи освіти. Питанню визначення 

оптимальних шляхів організації та налагодження системи шкільного харчування 

приділяється серйозна увага в зарубіжних країнах. Кожна країна має певні 

особливості щодо його форм та пріоритетності. Наводимо окремі приклади: 

Якісне шкільне харчування у Фінляндії розглядається як інвестиція в 

майбутнє та турбота про здоров’я дітей. 

Харчування є повністю безкоштовним, система 

його налагодження вважається однією з 

найкращих в світі. Загальновідомо, що фіни – 

прихильники здорового харчування. Оскільки  

йдеться не просто про забезпечення учнів якимись 

поживними стравами, а про культуру споживання 

– в їдальнях дітей вчать основам збалансованого 

харчування, повазі до продуктів, застільному 

етикету тощо. Досить часто страви подаються у форматі ,,шведського столу”: 

дитина сама обирає, що та скільки їсти. При цьому викладачі наочно показують, 

якою має бути ,,здорова обідня тарілка”: 50 відс. – це овочі, ще 50 відс. – риба 

або м'ясо з  картоплею чи макаронами. На десерт фінським школярам подають 

ягоди. 

       У Франції національної програми шкільного 

харчування немає. Уряд розробляє рекомендації та 

нормативи, а фінансують та організовують все саме 

місцеві муніципалітети. Шкільне харчування не є 

повністю безкоштовним, батьки оплачують 50 відс. 

вартості обіду. Діти та вчителі у Франції харчуються 

однаково.                                                                 

Для обіду виділяють щонайменше 30 хвилин, а 

частіше годину. Філософія шкільного харчування спрямована на те, аби довести: 

їжа – це джерело задоволення. 

Обід учнів у школах Італії – це знайомство з місцевими кулінарними 

традиціями й виховання культури харчування змалечку. Годують дітей 

переважно місцевими та органічними продуктами. Меню є сезонним і набір 

продуктів постійно оновлюється. 

Щоденний ланч – це паста, рис або суп, основна страва (м’ясо, риба, яйця 

чи сир), два чи більше варіантів сезонних овочів і багато фруктів. 
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Важливо відзначити, що їжа для школярів готується 

на централізованій міській кухні або на місці – страви 

мають бути свіжо приготовленими (заморожені 

продукти є недопустимими). 
 

 

Меню школярів в Іспанії дуже різноманітне. Зокрема, школярів в Мадриді 

годують овочевим супом, м'ясом або рибою на вибір і омлетом.  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

На десерт, в обов'язковому порядку, подається банановий йогурт або 

фрукти, а також випічка. 
 

 

 

 

Дітям молодшої та середньої школи в Японії заборонено приносити їжу з 

дому. Під час навчання вони харчуються однаковими обідами, розробленими 

дієтологами.  

 

Ланч використовують, як нагоду розповісти більше 

про культуру харчування. Під час обіду вмикають відео, 

в якому пояснюють, що саме їдять діти та як ці продукти 

впливають на їхнє здоров'я. Головна вимога при 

приготуванні страв для шкільного харчування в Японії – 

заборона на використання заморожених продуктів і продуктів глибокого 

перероблення. У середньому кожний ланч розрахований на 600-700 кілокалорій. 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
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В УКРАЇНІ 
 

«Якісне харчування – здорова дитина» 

 

        Прийняті постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 

2021р. №305 :  

 норми харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку; 

 порядок організацій харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку. 

 

Раціональне харчування учнів має будуватися на дотриманні трьох основних 

принципів: 

 забезпеченні відповідності 

енергетичної цінності 

раціону харчування 

енергозатратам організму; 

 

 

 

 

 

 задоволенні фізіологічних потреб організму 

у визначенні кількості енергії і 

співвідношенні у харчових речовинах;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 дотриманні оптимального 

режиму харчування, тобто 

фізіологічно обґрунтованого 

розподілу кількості споживаної 

їжі протягом дня. 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
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НОВІ 4-ТИЖНЕВІ ШКІЛЬНІ СЕЗОННІ: 
 
Меню для одноразового харчування на осінній період 

 

Меню для одноразового харчування на зимовий період 

 

Меню обідів на осінній період 

 

Меню обідів на зимовий період 

 

                                                                                                                                                  

Збірник рецептур страв                                                      

 

 

 

 

 

 

ЯКІ СТРАВИ У 2022 ПОТРАПИЛИ ПІД ЗАБОРОНУ  
 

 
 

Страви для дітей розробляв відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який 

наголосив на тому, щоб меню дітей містило менше солі та цукру. Видання 

“Слово и дело” розробило інфографіку, за допомогою якої можна подивитися, 

які страви можна давати школярам, а які опинилися під забороною. Отже, згідно 

з новими стандартами, кількість цукру у стравах має бути меншою у 2-2,5 рази, 

але більше фруктів, молочних продуктів та м’яса. Нове шкільне меню було 

розроблено так, щоб приблизно 75% продуктів було рослинного походження 

(овочі, фрукти, ягоди, салати). 

Страви з риби повинні з’являтися на столах школярів не менше 2-х днів на 

тиждень, а м’ясні – не менше 3-х днів. Овочі та фрукти дітям зобов’язані давати 

щодня. А ось картопля як окрема страва повинна подавати не більше 2-х разів на 

тиждень у разі 5-денного перебування в школі, і не більше 3-х разів на тиждень 

у разі 6–7-денного перебування. 

https://rozvytok-osvity.te.ua/wp-content/uploads/2022/09/Меню-для-одноразового-харчування-на-осінній-період.xlsx
https://rozvytok-osvity.te.ua/wp-content/uploads/2022/09/Меню-для-одноразового-харчування-на-зимовий-період.xlsx
https://rozvytok-osvity.te.ua/wp-content/uploads/2022/09/Меню-обідів-на-осінній-період.xlsx
https://rozvytok-osvity.te.ua/wp-content/uploads/2022/09/Меню-обідів-на-зимовий-період.xlsx
https://rozvytok-osvity.te.ua/wp-content/uploads/2022/09/Збірник-рецептур-страв.pdf
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До списку заборонених продуктів для шкільних їдалень потрапили сосиски, 

ковбаса, копчена та в’ялена риба, гриби, непастеризоване молоко та 

непастеризовані соки, а також солодощі, продукти домашнього виробництва, 

консерви та продукти, у складі яких багато цукру та солі (більше 10 грам на 10 

г). Ще з меню макарони “по-флотськи”, млинці з м’ясом та сиром, напої, що 

містять барвники та холодець. Чай і какао можна давати, але без додавання 

цукру. 

 

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕЧНОГО ТА ЗДОРОВОГО 

ХАРЧУВАННЯ 
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КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ ПРОЦЕСУ РЕФОРМИ  

ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ: 
 

- модернізація харчоблоків; 

 

Приклади осучаснених шкільних їдалень і харчоблоків в окремих закладах 

загальної середньої освіти області. 

 

Тернопільська міська територіальна громада 

Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вишнівецька селищна територіальна громада 

Вишнівецький ліцей 

 

 

https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/posibnyk_harchoblok.pdf
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Старовишнівецький ліцей 

 

 

 

 

 

 

Бутинський ліцей 

 

 

Байковецька сільська 

територіальна 

громада 

 

НВК «Лозівська ЗОШ 

І-ІІІ ст.-ДНЗ»        

Ангелівська загальноосвітня школа  

                                                                      І-ІІІ ступенів 
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Байковецька 

гімназія 

 

 
 

 

Приклади інших харчових блоків 
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- інформаційно-роз’яснювальна робота з розбудови системи здорового 

харчування, формування культури харчування та правильних 

харчових звичок; 

  

Все про харчування на порталі «ЗНАЇМО». 
 

- підвищення фахової спроможності причетних до організації 

шкільного харчування – освітян, управлінців і насамперед кухарів. 

 

 

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА  

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

КУХАРІВ ШКІЛЬНИХ ЇДАЛЕНЬ 
(30 год.) 

№ 

теми 

№ 

уроку 

Назва теми Кількість год. 

Теорія Практика 

I  Оновлене законодавство й нормативна база з 

питань організації харчування в закладах 

загальної середньої освіти 

2  

 1 Порядок організації шкільного харчування 

(постанова Кабінету Міністрів України від 

24.03.2021 р. № 305) 

0,5  

 2 Кухар як носій нових знань і основний реалізатор 

реформи харчування. Нові стандарти і норми 

харчування – тлумачення, етапність переходу, 

„гнучкий період” (постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.03.2021 р. № 305  і від 28.07.2021 

р. № 786) 

0,5  

 3 Новий Санітарний регламент для закладів 

загальної середньої освіти: безпечне, якісне та 

здорове харчування здобувачів освіти 

0,5  

 4 Безпека приготування їжі та НАССР. Гігієнічні 

вимоги до виробництва та обігу харчових 

0,5  
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продуктів на потужностях, розташованих у 

закладах загальної середньої освіти 

II  Чотиритижневе меню для їдалень закладів 

загальної середньої освіти 

 2 

 5 Нове меню – підхід до складання, технологічні 

карти, система погодження, сезонне і 

рекомендоване меню 

 2 

III  Модернізація шкільних їдалень  6 

 6 Сучасне технологічне обладнання. Дотримання 

вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності 

під час використання кухонного обладнання 

 2 

 7 Ознайомлення з принципами дії обладнання та 

устаткування шкільної їдальні 

 4 

IV  Технологія і кращі практики приготування 

страв відповідно до вимог чотиритижневого 

меню  

 20 

 8 Практичні роботи з приготування:   

 9 - салатів, перших і других страв, десертів, соусів 

і напоїв; 

 5 

 10 - страв з риби;  5 

 11 - страв з м’яса;  5 

 12 - страв з круп і сиру  5 

  Всього: 2 28 

 

                                                                                                                    

Вартість набору продуктів для практичного навчання 30 кухарів 

  Разом Ціна Сума 

1 Буряк свіжий 1,96 12,00  23,52 

2 Йогурт 0,2 110,00 22,00 

3 Курага 0,1 320,00 52,00 

4 Горіхи волоські лущені 0,72 300,00 360,00 

5 Цукор пісок 0,41 35,00 14,35 

6 Банани свіжі 0,9 59,50 53,55 

7 Яблука свіжі 1,886 14,00 26,40 

8 Апельсини свіжі 0,7 75,00 52,50 

9 Крупа гречана 1,33 90,00 119,70 

10 Морква свіжа 2,64 24,00 63,36 

11 Буряк свіжий 0,6 12,00 7,20 

12 Олія соняшникова 0,932 75,00 69,90 
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13 Сіль йодована 0,1212 24,00 2,91 

14 Філе минтая з шкірою 5,356 219,00 1172,96 

15 Цибуля ріпчаста 2,82 30,00 84,60 

16 Борошно пшеничне 2,086 20,00 41,72 

17 Масло вершкове 0,26 260,00 67,60 

18 Молоко 1,36 31,00 42,16 

19 Мускатний горіх 0,03 1 040,00 31,20 

20 Кус-кус 1,176 140,00 164,64 

21 М’ята суха 0,004 560,00 2,24 

22 Філе хека зі шкірою 2,676 244,00 652,95 

23 Лавровий лист 0,0024 749,00 1,80 

24 Томатна паста 0,862 185,00 159,47 

25 Картопля 1,546 9,00 13,91 

26 Яйця курячі, шт. 16 4,40 70,40 

27 Крохмаль кукурудзяний 0,06 55,50 3,33 

28 Часник сушений 0,0096 1099,50 10,23 

29 Перець чорний мелений 0,0184 850,00 15,64 

30 Крупа рисова 0,926 79,00 73,15 

31 Часник свіжий 0,092 104,00 9,57 

32 Горошок зелений свіжоморожений 0,24 88,50 21,24 

33 Сир твердий 0,48 320,00 153,60 

34 Яловичина великим  шматком 5,444 390,00 2123,16 

35 Капуста свіжа 1,9 15,30 29,07 

36 Коріандр мелений 0,006 245,00 1,50 

37 Сметана 0,85 126,00 107,1 

38 Квасоля 1,2 105,00 126,00 

39 Томатний сік 0.95 43,00 40,85 

40 Макаронні вироби 0,556 160,00 88,96 

41 Борошно кукурудзяне 0,3 25,00 7,50 

42 Сода харчова 0,016 80,00 1,28 

43 Кориця 0,014 998,00 13,97 

44 Лимон 0,04 63,00 2,52 

     

 Всього   6201,69 

 

                                                                                                                    

№ 

практичної 

роботи 

Тема практичної роботи Кількість 

год. 

1 Приготування страв з риби: 

 Мінтай запечений в соусі „Бешамель”. 

          Кус-кус розсипчатий. 

5 



19 

 
 

 Риба тушкована з овочами в томатному 

соусі. Ньокі картопляні. 

 Рибні котлети. Ризотто із зеленим горошком 

та твердим сиром. 

 

2 Приготування страв з м’яса: 

 Ліниві голубці з яловичини. 

 Болоньєзе. Гречка з томатною пастою. 

 Чілі кон карнес з яловичини. 

5 

3 Страви з круп і сиру: 

 Мак енд чіз. 

 Оладки кукурудзяні з морквою. 

 Вертута з яблуками. 

Салати: 

 Салат з буряка, курагою та горіхами. 

 Салат фруктовий з горіхами. 

 Салат з гречкою та овочами. 

5 

 

КОШТОРИС 
витрат на курси підвищення кваліфікації кухарів шкільних їдалень  

(станом на 01.11.2022)  

Кількість осіб – 30 

Кількість годин консультацій – 30 год. в.т.ч. (18 год. ЛПЗ) 

 

Стаття 1. Витрати на оплату праці: 

а) зарплата викладачів: 

- за проведення консультацій: 

- 30 год. *131,27 грн + 30% висл.р. + 20% престижн.                   = 5907,15 грн 

 

б) відпускні                                                                                         =   708, 86 грн 

Всього по ст.1 6616,01 грн 

Стаття 2. Нарахування на оплату праці: 

- єдиний соціальний внесок – 22%                                                   = 1455,52 грн 

Всього по ст.2 1455,52 грн 

Стаття 3. Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій: 8044,32 грн 

3.1. комунальні послуги та енергоносії: 

а) водопостачання та каналізація 

0,012 м.куб.*30 чол.*5 дн.*36,696 грн                                            =    66,05 грн  

б) освітлення класу теоретичного навчання: 

0,06 кВт*10 ламп*5 дн.*2год.*6,1277 грн                                          =    36,77 грн 

в) витрати електроенергії споживаної електричними плитами: 
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18 кВт*4 плит*18 год.*6,1277 грн = 7941,50 грн 

 

3.2. Вартість набору продуктів на 30 чоловік згідно з розрахунком  6201,69 грн 

 

3.3. Витрати на навчальну документацію:                                               360,00 грн 

Роздаткові бланки                  30 лист*30 чол.*0,40 грн =    360,00 грн 

 

3.4. Канцелярські товари:                                                                            82,00 грн 

папір 0,25 пач.*200,00 грн =        50,00 грн 

папка 1*21,00 грн =        21,00 грн 

файли 10 шт.*0,40 грн =          4,00 грн 

ручка 1шт. *7,00 грн =          7,00 грн 

 

 

3.5. Витратні матеріали до оргтехніки 

130, 00 грн: 2500 лист*155 шт. =           8,06 грн 

Всього по ст. 3                                                                                      14696,07 грн 

Разом по статтях      22767,60 грн 

Стаття 4. Капітальні витрати 10% 

 22767,60*10% =     2276,76 грн 

Всього по кошторису                                            25044,36 грн 

(двадцять п’ять тис. сорок чотири грн 36 коп.) 

 

Вартість навчання: 

-одного слухача за весь період навчання      25044,36 грн/30 чол.   = 834,81 грн 
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Підвищення фахового рівня може здійснюватися у закладах професійних 

(професійно-технічної освіти) області, зокрема: 

 

Кременецький район: 

 

 Вишнівецький професійний ліцей 

 Почаївське вище професійне училище 

 Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою 

 Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою 

 Шумське професійно-технічне училище 

 

Тернопільський район: 

 

 Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі 

 Тернопільський центр професійно-технічної освіти 

 Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну 

 Підволочиський професійний ліцей 

 Скалатський професійний ліцей 

 

Чортківський район: 

 

 Заліщицьке вище професійне училище 

 Підгаєцький професійний аграрний ліцей 

 Бучацьке професійно-технічне училище 

 Хоростківський професійний сільськогосподарський ліцей 

 Чортківське вище професійне училище 

 Борщівський професійний ліцей 
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ЯКІ ПРАЦІВНИКИ ПОТРІБНІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ? 

 
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. 

 

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). 

 

 

ДОТРИМАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ПИТАНЬ 
 

Які вимоги до кухарів?  

Хто здійснює контроль за якістю готових страв? 

Відповідно кваліфікаційним вимогам в закладі освіти можуть працювати 

працівники їдалень, зокрема кухарі з кваліфікацією не нижче третього розряду. 

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. 

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
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1250-08#Text


23 

 
 

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;  

- 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 закладу освіти, а й 

працівників інших підприємств, які працюють у харчоблоці закладу чи 

забезпечують його готовими стравами. 

Щоденний контроль за якістю готових страв здійснює бракеражна комісія. 

До її складу можуть входити:  

- завідувач виробництва (кухар-бригадир) їдальні навчального закладу 

(закладу харчування); 

- медичний працівник;  

- особа відповідальна за організацію харчування учнів; 

- представники батьківської громадськості. 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Слід проводити бракераж кожної партії 

приготовлених страв і напоїв. Запис про перевірку готової продукції вносять до 

бракеражного журналу, а за потреби - до журналу обліку випадків поставки 

недоброякісної сировини.  

Бракераж сирої продукції здійснюють:  

- комірник;  

- завідувач виробництва (кухар-бригадир) їдальні навчального закладу (закладу 

харчування);  

- кухар.  

Також залучають медичного працівника. 

 

ЯКІ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ГІГІЄНИ ПЕРСОНАЛУ? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17#Text
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
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1. Персонал до роботи з харчовими 

продуктами допускається тільки після 

проходження обов’язкового профілактичного 

медичного огляду відповідно до 

законодавства, про що свідчить запис в 

особистій медичній книжці. 

2. Персонал, допущений до роботи з 

харчовими продуктами, пройшов навчання 

щодо гігієнічних вимог, що має бути 

підтверджено відповідними записами. 

3. Працівники їдальні (харчоблоку), 

буфету забезпечені санітарним (халати, 

фартухи з тканини для отримання та видачі 

їжі, хустки, ковпаки, фартух з полімерних 

матеріалів для миття посуду) і спеціальним одягом (халати темного кольору, 

гумові рукавички, гумове взуття), зберігання його впорядковане. 

4. Про випадки наявності в персоналу ознак застуди або кишкової 

дисфункції, а також нагноєнь, порізів, опіків повідомляють медичному 

працівникові або іншій відповідальній особі закладу. 

 

 

 Жодна особа, яка хворіє, або є носієм 

чи має симптоми захворювань, що можуть 

переноситися через харчові продукти, або 

яка має, наприклад, інфекційні рани, шкірні 

інфекції, нариви чи діареєю, не 

допускається до роботи з харчовими 

продуктами і до перебування в зонах, де 

проводиться їх обробка, у будь-якій ролі, 

якщо існує потенційна ймовірність прямого 

чи непрямого забруднення. 

 

ЯКІ ВИМОГИ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА 

НАДАВАЧІВ ПОСЛУГ З ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ? 

1. Потужності операторів ринку, що постачають харчові продукти або 

надають послуги з організації харчування, мають актуальний експлуатаційний 

дозвіл або пройшли державну реєстрацію відповідно до Закону України «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»  

2. Оператори ринку для організації харчування в навчальних закладах 

використовують харчові продукти, вироблені на потужностях, що мають 

актуальний експлуатаційний дозвіл або пройшли державну реєстрацію. 

3. Інформація про операторів ринку, які постачають харчові продукти, 

зберігається в закладі загальної середньої освіти протягом шести місяців після 
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дня закінчення мінімального терміну придатності харчових продуктів або дати 

“вжити до…”. 

4. Постачання і зберігання харчових продуктів, які є непридатними для 

споживання людиною, а також після закінчення їх мінімального терміну 

придатності та після дати “вжити до…” не здійснюється. 

5. Оператори ринку харчових продуктів у межах своєї діяльності 

забезпечують наявність обов’язкової інформації про харчові продукти 

відповідно до статей 6 та 7 цього Закону України «Про інформацію для 

споживачів щодо харчових продуктів» на упаковці харчових продуктів або на 

прикріплених до них етикетках, або у супровідних документах з гарантією того, 

що такі документи супроводжують відповідні харчові продукти, або надаються 

(надсилаються) до моменту доставки (передачі) чи надаються одночасно з 

доставкою (передачею) харчового продукту. 

6. Оператори ринку для перевезення харчових продуктів, що швидко 

псуються, використовують спеціалізований та відповідно обладнаний рухомий 

склад згідно з вимогами санітарних правил та нормативів. 

7. Харчові продукти перевозять із дотриманням вимог щодо 

температурного режиму, який унеможливлює розмноження мікроорганізмів, 

формування токсинів, та забезпеченням такого розділення харчових продуктів, 

що унеможливлює їх забруднення. 

 

Медичний працівник в системі харчування 

Закон України  «Про охорону дитинства» 

гарантує здобувачам освіти право на охорону 

здоров’я, безпечні умови для життя і здорового 

розвитку, медичне обслуговування в закладі 

освіти. Це обслуговування мають забезпечувати 

медичні працівники, які є у штаті або цих 

освітніх, або медичних закладів. 

 Якщо в штаті закладу освіти 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. 

 

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
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Що робить медичний працівник у процесі організації харчування? 

1. Складає примірне чотиритижневе сезонне меню, якщо заклад готує 

страви самотужки та не використовує меню, рекомендоване Міністерством 

охорони здоров’я України. 

2. 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. 

3. Складає асортимент буфету, якщо він є. 

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

обов’язкові профілактичні медичні огляди. 

5. 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. 

6. Інформує керівника закладу щодо виявлених порушень. 

 

 

Що повинен знати медичний працівник? 

1. 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; 

2. Права, обов’язки та відповідальність медичного працівника; 

3. Особливості харчування дітей, які потребують дієтичного чи 

лікувального харчування; 

4. 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. 

5. Норми та порядок організації харчування в закладі освіти. 

6. Необхідні умови зберігання харчових продуктів і терміни їх 

придатності; 

7. Методи асептики та антисептики; 

8. Організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного 

режимів; 

9. Правила оформлення медичних документів. 

 

Орієнтовний перелік документів з організації харчування 

 

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/z0794-10#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
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 1. Наказ про організацію 

харчування. 

2. Журнал щоденного обліку 

здобувачів освіти(дітей), які 

харчуються. 

3. Журнал здоров’я працівників 

їдальні (харчоблоку). 

4. Примірне чотиритижневе сезонне 

меню. 

5. Щоденне меню. 

6. Меню розклад. 

7. Технологічна документація на 

страви та вироби. 

8. Журнал обліку виконання норм харчування. 

9. Бракеражний журнал харчових продуктів, що надійшли від постачальника 

харчових продуктів. 

10. Бракеражний журнал готових страв, виготовлених закладом освіти, або 

оператором ринку харчових продуктів, який надає послуги з харчування 

безпосередньо в їдальні (харчоблоці) такого закладу (аутсорсинг). 

11. Бракеражний журнал готових страв, що надійшли від оператора ринку 

харчових продуктів, який надає послуги з харчування (кейтеринг). 

 

 

ОБЛАШТУВАННЯ ХАРЧОБЛОКА 
 

 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 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. 

 

https://znaimo.gov.ua/suchasnyi-pohliad-na-shkilnu-idalniu
https://znaimo.gov.ua/yak-orhanizuvaty-kharchuvannia-v-zakladi-osvity
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1275-20#Text
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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. 

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. 

 

 

https://znaimo.gov.ua/vprovadzhennia-reformy-shkilnoho-kharchuvannia-fotobuk
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 Вимоги до облаштування харчоблока школи 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), 

у санітарних регламентах для шкіл,  

у гігієнічних вимогах, що застосовуються до шкіл. 

 

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. 

 

ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

 Постійне зростання тарифів на 

паливно-енергетичні ресурси, висока 

енергоємність освітніх закладів і них 

шкільних їдалень потребує використання 

сучасного ефективного та енергозберігаючого обладнання.  

При виборі обладнання для їдальні слід брати до уваги його клас 

енергоефективності. Розшифровується дане маркування таким чином: чим 

ближче буква до початку алфавіту, тим ефективніше енергоспоживання приладу. 

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://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1275-20#Text
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Індекси: A+, A++ A+++, визначають прилади з максимальною енергетичною 

ефективністю. 

Позначення класу енергоефективності побутової 

техніки вноситься на холодильники, посудомийки, 

духові шафи, витяжки, кондиціонери, водонагрівачі і 

навіть деякі лампочки. Виявити букву можна на 

інформаційній етикетці або в характеристиках 

конкретно взятого пристрою. Зразок етикетки Energy 

Label, затверджений Європейським об’єднанням 

виробників побутової техніки CECED.  

Для різних груп обладнання шкала енергоефективності розраховується за 

такими критеріями:  

 Холодильники та морозильні камери. Їх енерговитратність 

важлива, оскільки вони працють безперервно. Показник 

енергоефективності холодильників розраховується з 

урахуванням об'єму камер, мінімально можливої 

температури всередині них і наявності в пристрої додаткових 

опцій.  На етикетці Energy Label також розміщені відомості 

про бренд і моделі холодильного пристрою, річні витраті 

електроенергії, внутрішніх об'ємах морозильної і холодильної камер, рівні 

шуму в децибелах;  

 

 Посудомийні машини. Розрахунок класу енергетичної 

ефективності посудомийних машин ведеться виходячи з 

відношення фактичного споживання електроенергії до 

стандартного, яке безпосередньо залежить від кількості 

завантажених у пристрій комплектів посуду. Також, на 

індекс чинять вплив класи ефективності циклів миття і 

сушіння окремо. Європейська етикетка 

енергоефективності посудомийних машин маркується 

символами від А+++ до D. Крім традиційних моделі і класу 

енергетичної ефективності, наклейка інформує 

користувача про річному споживанні електроенергії 

(кВт/рік), клас якості сушіння (від A до G), номінальному завантаженні 

(кількості стандартних столових комплектів) і рівні шуму в децибелах; 

https://ek.ua/ua/k149.htm
https://ek.ua/ua/k87.htm
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 Духові шафи. Клас їх енергоефективності визначається 

виходячи з потужності і об'єму духової камери. 

Маркуванню не підлягають моделі з внутрішнім об'ємом 

менше 18 л, а також, духовки з функцією мікрохвиль і 

парові духові шафи.  Разом зі шкалою енергетичної 

ефективності на етикетці можна споглядати дані про назву 

моделі духовки, споживання електроенергії за цикл в 

режимі статичного нагріву і в режимі конвекції (кВт*год), 

корисному внутрішньому об'ємі печі в літрах; 

 

 Витяжки. Етикетка на витяжці може розповісти, як про 

цілком очевидні речі (найменування моделі і клас 

енергетичної ефективності пристрою), так і про низку 

корисних експлуатаційних характеристик. У піктограмах 

на наклейці зашифровані відомості про річне споживання 

електроенергії при типовому навантаженні, класах 

ефективності відведення випарів від варильної поверхні, 

освітлення і уловлювання жиру, а також, рівні шуму під 

час роботи витяжки (вимірюється в децибелах); 

 

 Водонагрівачі. Енергетичне маркування застосовується як 

для автономних котлів і бойлерів, так і для комплексу 

пристроїв, які передбачається використовувати у 

поєднанні з додатковим опалювальним обладнанням. 

Наклейка для приладів цього типу охоплює максимум 

можливих параметрів. Маркування на етикетці з 

водонагрівачем несе інформацію про марку та моделі 

продукції, наявності в активах приладу функцій опалення 

та нагріву води, сезонному класі енергоефективності нагріву води для 

опалення і контуру гарячого водопостачання, номінальної теплової 

потужності і генерованому рівні шуму в децибелах.  

Для зниження витрат на кондиціювання повітря при проєктуванні системи 

вентиляції їдальні необхідно: 

 передбачати витяжну вентиляцію з двома швидкостями роботи, що 

дозволить зберегти ресурс роботи вентилятора, а також заощадити 

енергію, що витрачається і на нагрівання, і на охолодження; 

 передбачити застосування в обідньому залі витяжної вентиляції, яка 

направляє повітря до кухні; 

Забезпечення ефективної роботи холодильного обладнання передбачає: 

https://ek.ua/ua/k63.htm
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 використання низькотемпературних сенсорів або таймерне включення в 

морозильниках; 

 проєктування установлення стелажів у холодильній камері за принципом 

побудови стелажів у бібліотеці, що зменшує об’єм вільних охолоджуваних 

площ майже у два рази; 

 використання сучасної технології пакування швидкопсувних продуктів у 

газомодифікованому середовищі, що вирішує проблему товарного 

сусідства.  

Для зниження витрати енергії на водоспоживання слід передбачати такі 

системи, в яких нагріваються тільки ті обсяги води, які необхідні для кожного 

процесу. У мийних столового і кухонного посуду варто передбачати насадки на 

крани для економії гарячої води. Збільшення розміру бака, в якому зберігається 

гаряча вода, і його теплоізоляція також будуть сприяти заощадженню тепла. 

Для зниження витрат енергії на освітлення у їдальні слід передбачати системи 

освітлення на основі флуоресцентних і низьковольтних ламп, використовувати 

реостати, датчики руху і фотодатчики для автоматичного контролю освітлення.  

 

ХТО ЗА ЩО ВІДПОВІДАЄ 
 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
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управління освіти відповідної громади або ж сам заклад, якщо він фінансово 

автономний. Детальніше тут. 

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. 

 

https://znaimo.gov.ua/chapters/managers-and-educators/procurement-information
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://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
https://znaimo.gov.ua/techCards
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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 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. 

 

ЯК ОРГАНІЗОВУВАТИ ХАРЧУВАННЯ  

В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

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: 

Режим або кратність: скільки разів на 

день мають їсти учні в закладі? 

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

Спосіб: хто готуватиме чи постачатиме їжу? 

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

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: 

 Для 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.  

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
https://znaimo.gov.ua/yak-orhanizuvaty-kharchuvannia-v-zakladi-osvity-0
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Існують три основні способи. 

Заклад організовує харчування 

сам. Страви готують штатні працівники. За 

оцінкою експертів швейцарсько-українського 

проєкту «Децентралізація для розвитку 

демократичної освіти» Decide, такий спосіб 

організації харчування найбільш поширений: 

близько 80 % громад організовують шкільне 

харчування саме із залученням штатних 

працівників шкільних їдалень. 

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. 

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. 

 

 

ЯК РОЗРАХУВАТИСЯ У ШКІЛЬНІЙ ЇДАЛЬНІ 

https://decide.in.ua/
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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.  

 

СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОБЛОКУ 
 

 

Основою сучасного харчоблоку є чотири типи 

технологічного обладнання 

А саме: 

 теплове — забезпечує процес приготування страв; 

 електромеханічне — допомагає здійснити 

первинну обробку продуктів та підготувати необхідні інгредієнти; 

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#Text
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 посудомийне — допомагає здійснити якісне очищення та дезінфекцію 

столового начиння; 

 холодильне — відповідає за зберігання харчових продуктів у безпечному 

температурному режимі. 

 

Теплове обладнання 

Основні риси сучасного обладнання для теплової обробки продуктів:  

 швидкість приготування їжі, що забезпечує ідеальну свіжість подачі страв; 

 мультифункціональність; 

 відсутність залежності від кваліфікації персоналу; 

 значна економія продуктів і ресурсів. 

Завдяки новітнім технологіям одна одиниця обладнання може повноцінно 

замінити цілий спектр традиційного (такого як котли, перекидні пательні, плити, 

жарочні шафи тощо). 

Сучасне обладнання автоматично фіксує всю свою діяльність в електронних 

протоколах НАССР. 

Завдяки вбудованому штучному інтелекту, який активно використовується 

в процесі приготування їжі, практично мінімізується вплив людського фактора 

та досягається стабільність у приготуванні страв високої якості. 

Технічна здатність готувати одночасно декілька різних страв на одиниці 

обладнання дозволяє запровадити «Мультипрофільне харчування», що надає 

дітям асортимент вибору улюблених страв. 

 

Електромеханічне обладнання 

Сучасне електромеханічне обладнання — м’ясорубки, овочерізки, 

тістоміси, міксери тощо — значно спрощують працю кухаря, роблять її більш 

продуктивною та безпечною. Наприклад, через функцію багатозадачності 

сучасна овочерізка не лише нарізає овочі усіма можливими формами, а й швидко 

перетирає їх у пюре за потреби. Нове обладнання забезпечує стабільність якості 

та естетичну привабливість готових страв. 

 

Посудомийне обладнання 

Сучасне посудомийне обладнання забезпечує високу продуктивність, 

безпечність та якість миття столового і кухонного посуду. Один посудомийний 

комплекс може очистити та знезаразити близько 1200 предметів за годину. Крім 

того, площа посудомийного цеху зменшується, адже кількість очищеного та 

продезінфікованого посуду регулюється пропускною здатністю машини. 

Нові одиниці посудомийного обладнання є доволі економними. Наприклад, 

для миття двадцяти тарілок при температурі близько 85℃ 

використовується лише 3 літри води та не більше 10 мл засобів для 
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миття. Це не порівняти з ручною працею за параметрами швидкості, якості та 

безпеки. Більше не потрібно замочувати столовий посуд в різноманітних мийних 

ваннах. Посудомийна машина все зробить якісно та безпечно в автоматичному 

режимі. 

 

Холодильне обладнання 

Сучасне холодильне обладнання забезпечує якісне зберігання продуктів 

та напівфабрикатів у правильному температурному середовищі. Використання 

новітніх технологій у сфері холодильного обладнання переміщує холод зі 

складів у виробничі цехи — саме туди, де він і повинен бути. Окрім 

температурних режимів, нове холодильне обладнання має 

здатність контролювати показники вологості, що дозволяє зберігати продукти 

протягом довших термінів, та вбудовану систему контролю НАССР показників. 

 

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 

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.  

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.  

 

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
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
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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. 
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ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

В ШКІЛЬНИХ ЇДАЛЬНЯХ  
 

        Забезпечення пожежної безпеки в закладах та установах системи освіти 

України здійснюється згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні та 

Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи 

освіти України (далі – Правила).  

        Відповідальність за дотримання вимог Правил покладається на власників 

або уповноважені ними органи (органи управління освітою територіальних 

громад) та керівників закладів освіти. 

         Орган управління освітою територіальної громади повинен забезпечити 

необхідне фінансування протипожежних заходів на харчоблоці: 

- придбання первинних засобів пожежогасіння; 

- своєчасне обслуговування електрообладнання та електромереж; 

- облаштування системою протипожежного захисту; 

     - здійснення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій будівлі;  

     - утримання в належному стані зовнішнього та внутрішнього 

протипожежного водопостачання;  

     - виконання інших заходів пожежної безпеки, запропонованих органами 

державного нагляду у сфері пожежної безпеки (п. 5 розділу І Правил). 

        Керівник закладу освіти зобов’язаний призначити відповідальних осіб за 

пожежну безпеку приміщень харчоблоку, інженерного обладнання, а також за 

утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту, що мають бути 

передбачені у функціональних обов’язках, посадових інструкціях тощо (п. 1 

розділу ІІ Правил). 

         У разі передачі в оренду приміщень харчоблоку у цивільно-правовому 

договорі визначаються права та обов’язки орендаря і орендодавця щодо 

забезпечення протипожежного режиму та особи, яка є відповідальною за 

порушення вимог пожежної безпеки в орендованих приміщеннях харчоблоку (п. 

6 розділу І Правил). 

           У їдальні (харчоблоці) має бути розроблена інструкція щодо заходів 

пожежної безпеки, затверджена керівником і розміщена   на видному місці 

(зразок інструкції додається). Інструкція має вивчатися під час проведення 

протипожежних інструктажів з працівниками харчоблоку, проходження ними 

навчання з пожежно-технічного мінімуму. 

          Працівники харчоблоку, які не пройшли навчання, протипожежного 

інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, до роботи не 

допускаються (п. 4 розділу ІІ Правил). 

        У приміщенні харчоблоку має бути розміщена табличка, на якій указано 

прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчого 

пожежно-рятувального підрозділу (п. 8 розділу ІІІ Правил).  

        Приміщення харчоблоку має бути забезпечене первинними засобами 

пожежогасіння (п. 17 розділу ІІІ Правил). 
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         Працівники харчоблоку повинні знати місця, де розміщені первинні засоби 

пожежогасіння, і вміти користуватися ними у разі виникнення пожежі чи 

загоряння (п. 16 розділу VI). 

         Працівники харчоблоку зобов’язані дотримуватися установленого в закладі 

освіти протипожежного режиму та Порядку дій у разі виникнення пожежі (п.п. 

1-3, 5 розділу VII). 

         Усі роботи на харчоблоці повинні проводитися на справному 

електрообладнанні (ізоляція електропроводки, пускачі, штепселі, розетки, 

вимикачі та інша апаратура, заземлення, занулення тощо) (п. 3 розділу V). 

         Не дозволяється використовувати електроапаратуру та електроприлади в 

умовах, що не передбачені заводом-виготовлювачем (п. 6 розділу V). 

         У всіх приміщеннях харчоблоку, які після закінчення робіт замикаються і 

не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та 

електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга 

(за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а 

також установок, що за вимогами технології працюють цілодобово 

(холодильників) (п. 7 розділу V). 

 

 

 

 

Затверджено 

наказом від ____________ № _______ 

 

Директор _______________________ 

(підпис, ініціали та прізвище) 
 

Інструкція № 

про заходи пожежної безпеки для працівників харчоблоку 

________ 

     1. Галузь застосування 

     1.1. Ця Інструкція поширюється на всі приміщення харчоблоку (їдальні), 

встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі і є 

обов’язковою для вивчення і виконання всіма працівниками харчоблоку 

(їдальні).  

 

    2. Вимоги пожежної безпеки 

        2.1. Відповідальним за протипожежний стан приміщень харчоблоку є кухар 

(завідувач виробництвом). 

        2.2. Усі працівники харчоблоку (їдальні) зобов’язані пройти навчання, 

протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки. Особи, 
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які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з 

питань пожежної безпеки, до роботи не допускаються. 

         2.3. Для забезпечення пожежної безпеки на харчоблоці необхідно: 

          -  експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру 

тільки у технічно справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-

виробників; 

          - групові освітлювальні та силові щитки розміщувати поза залами, в шафах, 

що замикаються, в місцях, не доступних для дітей; 

           - у разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших 

електроприладів, газової апаратури (за її наявності) негайно знеструмити 

(вимкнути) їх та вжити необхідних заходів до приведення у пожежобезпечний 

стан; 

           - у приміщеннях для зберігання горючих продуктів, тари або продуктів у 

горючій упаковці для підключення електроустановок та електроприладів вста-

новлювати тільки триполюсні розетки із заземлювальним контактом; 

           - меблі та обладнання розміщувати таким чином, щоб забезпечити для 

виходу з приміщення вільний евакуаційний прохід шириною не менше 1,35 м. 

Двері повинні відчинятися назовні; 

            - евакуаційні шляхи та виходи утримувати вільними, не захаращувати їх. 

Продукти й тару транспортувати шляхами, що не перетинаються з виходами з 

їдальні, або в години, коли там немає учнів; 

           - складувати продукти на стелажах або в штабелях за умови наявності 

проходу між ними шириною не менше 1 м, відстань між стінами та стелажами 

або штабелями має бути не меншою 0,8 м; 

           - приміщення харчоблоку постійно утримувати в чистоті та порядку, 

горючі відходи викидати до спеціально відведених сміттєзбірників по мірі 

накопичення та після закінчення роботи; 

           - утримувати у технічно справному стані засоби протипожежного захисту 

та зв’язку (пожежну та охоронно-пожежну сигналізацію, автоматичні установки 

пожежогасіння, пожежні крани і первинні засоби пожежогасіння тощо), які є в 

їдальні; 

           - усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками, іншими 

первинними засобами пожежогасіння, знати, де вони знаходяться. 

     2.4. На харчоблоці забороняється: 

           - влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні дроти та 

кабелі безпосередньо по горючій основі; 

            - застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, 

прокладати електричні дроти та кабелі транзитом через складські приміщення, 

експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими розсіювачами 

(відбивачами); 

            - установлювати штепсельні розетки, підключати струмоприймачі в 

мережі аварійного (евакуаційного) освітлення; 
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            - користуватись у приміщеннях електроводонагрівачем, чайником, 

самоваром, праскою (крім спеціально відведених і обладнаних для цього місць), 

залишати увімкненими без нагляду ці та інші електроприлади; 

            - зберігати пожежонебезпечні речовини та матеріали; 

           - складати горючі матеріали на відстані, меншій 0,5 м від 

електросвітильників, 0,6 м – від автоматичних пожежних сповіщувачів та 1м – 

від електрощитів; 

            - палити та застосовувати відкритий вогонь (паяльні лампи, смолоскипи 

тощо), спалювати відходи, пакувальні матеріали; 

            - проводити газоелектрозварювальні роботи без оформлення 

відповідного дозволу та за наявності відвідувачів. 

         2.5. Кухар (завідувач виробництвом) перед завершенням роботи має 

особисто оглянути приміщення, переконатись у справності автоматичних систем 

виявлення та гасіння пожеж, у відсутності порушень, що можуть призвести до 

пожежі, і тільки після цього останнім залишити приміщення та зачинити двері. 

     3. Обов’язки та дії працівників харчоблоку в разі виникнення пожежі 

     3.1. У разі виявлення ознак пожежі працівник харчоблоку (їдальні) 

зобов’язаний: 

            - негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу (зателе-

фонувати за номером 101), назвавши адресу, кількість поверхів у будівлі, місце 

виникнення пожежі, наявність у приміщенні, де вона сталася, людей, а також 

свої посаду та прізвище; 

            - задіяти систему оповіщення людей про пожежу; розпочати самому і 

залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з 

планом евакуації; 

            - повідомити про пожежу директора закладу освіти або особу, що його 

заміщує; 

            - організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, вжити заходів 

щодо гасіння пожежі наявними в закладі освіти засобами пожежогасіння. 

           - після прибуття пожежних підрозділів забезпечити їм 

безперешкодний доступ до місця, де виникла пожежа. 

 
Посада, підпис, розшифровка підпису розробника інструкції 
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Більше матеріалів для керівників територіальних громад, органів 

управління освітою установ і закладів загальної середньої освіти, вчителів, 

батьків, представників громадськості щодо реформування в області системи 

шкільного харчування можете отримувати на сайті комунальної установи 

Тернопільської обласної ради «Центр аналітично-методичного та матеріально-

технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області» (https://rozvytok-

osvity.te.ua/) 

https://rozvytok-osvity.te.ua/
https://rozvytok-osvity.te.ua/
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