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План  

проведення наради-семінару  

для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, осіб, відповідальних 

за організацію харчування в навчальних закладах, медичних сестер 

за участю представників ДЗ «Сквирська райСЕС» МОЗ та директора ТОВ 

«Берегиня» 

 
 

1. Опрацювання Подання про усунення причин і умов, які сприяють учиненню злочинів, у порядку 
ст. 23¹ КПК України від 16.12.2011 року № 23546/Фр Міністерства внутрішніх справ України 
 
         О.В.Заболотний, начальник відділу освіти 

2. Про посилення адміністраціями загальноосвітніх навчальних закладів контролю за дотриманням 
Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, Постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 листопада 2004 р. N 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 
оздоровчих закладах», інших нормативно-правових актів з питань організації харчування   
          
         Кривда Н.І., методист відділу освіти 
 
3. Про необхідність проведення С-вітамінізації страв та організацію дієтичного харчування 

         Я.В.Кузьмінець, завідуюча санітарно- 
         гігієнічного відділу районної СЕС. 
 

4. Про організацію діяльності учасників навчально-виховного процесу закладу з питань покращення  

якості харчування учнів шляхом залучення спонсорських коштів та батьківської допомоги 

керівник ТОВ «Берегиня» Барабан Л.А. 

 

5. Рекомендації щодо поліпшення організації безпечного та якісного харчування учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах району 

          Кривда Н.І., методист відділу освіти 
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1. Лист відділу освіти 18.02.2011 року №179. 

     Директорам загальноосвітніх навчальних закладів району! 

  
З метою недопущення випадків харчових отруєнь серед дітей просимо розглянути та обговорити питання 

безпеки харчування з усіма учасниками навчально-виховного процесу.  

 Надсилаємо Вам для використання в роботі та обговорення у колективах Подання Міністерства внутрішніх 

справ України від 16.12.2011 року № 23546/Фр про усунення причин і умов, які сприяють учиненню злочинів, у 

порядку ст.23 КПК України.  

 Інформацію про проведену роботу та виконання наказу по відділу освіти від 20.10.2010 року № 225 «Про 

вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах 

Сквирського району, в дитячому будинку «Надія» на 2010-2011 навчальний рік» подати до відділу освіти 

26.02.2011 року.  

 

Начальник відділу освіти      О.В.Заболотний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подання 
про усунення причин і умов, які сприяють учиненню злочинів, у порядку ст. 23¹ КПК 

України 
від 16.12.2011 року                                                                                     № 23546/Фр 

 

 

 
 

 

 

 Останнім часом на території України набули поширення випадки масових харчових отруєнь дітей у 

навчальних та оздоровчих закладах. Лише за минулий та 11 місяців цього року жертвами неякісного харчування 

стали майже 500 дітей.  

 Найгірша ситуація склалася в Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, 

Запорізькій, Львівській, Одеській, Полтавській та Чернігівській областях. Під час розслідування таких 

кримінальних справ з'ясовано, що отруєння дітей сталися внаслідок свідомого ігнорування працівниками 

закладів громадського харчування елементарними санітарно-епідеміологічними нормами. Причинами і 

умовами, які сприяють поширенню масових отруєнь дітей, є неналежне виконання службових обов'язків 

працівниками санітарно-епідеміологічних служб щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення, профілактики інфекційних хвороб і масових неінфекційних захворювань (отруєнь).  

 Так, у ході розслідування кримінальної справи за фактом харчового отруєння 67 учнів Євпаторійської 

загальноосвітньої школи № 12, що мало місце 09.09.2010, поряд з порушеннями санітарно-епідеміологічних норм, 

допущеними приватним підприємцем, яка надавала послуги з харчування дітей, причинами і умовами, які сприяли 

отруєнню дітей, стали неналежне виконання службових обов'язків працівниками Євпаторійської міської санітарно-

епідемічної станції. Причиною виникнення епідемічної ситуації щодо кишкового захворювання серед учнів 

зазначеної школи стало вживання харчового продукту «Макаронник з м'ясом», який приготовлено з 

порушенням строків зберігання продуктів, які швидко псуються, а також порушенням технологічного 

процесу приготування страви та термінів зберігання готової продукції. 

 Лише після настання нещасного випадку, створення реальної загрози життю та здоров'ю дітей, 

працівниками СЕС було встановлено численні порушення санітарного законодавства в роботі шкільної їдальні, 

хоча за декілька тижнів до трагедії їдальня була обстежена працівниками місцевої СЕС і жодних, з існуючих 

тривалий час порушень, виявлено не було. Зокрема, розташування технологічного, холодильного обладнання, 

виробничих столів в їдальні не забезпечує поточність технологічних процесів. Мийка м'яса здійснюється у 

ванній  

для миття кухонного посуду, що є порушенням пунктів 8.1, 9.4 Санітарних правил для підприємств громадського 

харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, які виробляють м'яке морозиво (СанПіН 42-123-5777-91 

від 19.03.1991). Жарочна шафа, яка використовується для приготування їжі, несправна та непридатна для 

застосування, у приватного підприємця відсутній спеціалізований транспорт для перевезення харчових 

продуктів. 

 На порушення вимог п. 9.5 СанПіН 42-123-5777-91 для подрібнення сирих та готових продуктів 

використовувалася одна м'ясорубка. Працівники харчоблоку школи не були забезпечені достатньою кількістю 

санітарного одягу. Трудові відносини працівників з роботодавцем належним чином не оформлено. 

 Усупереч вимогам пунктів 12.1, 12.2 СанПіН 42-123-5777-91 допущено порушення умов та строків 

зберігання готового блюда, оскільки від моменту приготування до видачі школярам воно зберігалося понад 

три години із значним перевищенням температурного режиму. 

 Працівники управління освіти Євпаторійської міськради, грубо ігноруючи свої службові обов'язки, згідно з 

договором оренди передали в користування приватному підприємцю старе, несправне та фактично непридатне для 

використання обладнання, терміни експлуатації якого давно закінчилися. 

 Факти безвідповідального ставлення до виконання службових обов'язків та грубі їх порушення виявлено і в 

діяльності адміністрації ЗОШ №12. Бракеражну комісію створено формально, відповідальну особу за 

організацію харчування учнів не визначено, ведення бракеражного журналу належним чином не 

організовано, тобто контроль за організацією харчування дітей фактично пущено на самоплив. 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

УКРАЇНИ 
вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024, тел. 256-03-33,  
16 грудня 2010 року  №23546 

Міністрові  

освіти і науки, молоді та спорту 

України   

Табачнику Д.В. 



 Ще однією обставиною, яка негативно вплинула на якість здійснення контролю за якістю харчування, є те, 

що медична сестра в школі працює лише на 0,3 ставки, у зв'язку з чим не має можливості забезпечити 

постійний контроль за здійсненням харчового процесу. 

Аналогічні порушення та недоліки характерні для переважної більшості навчальних і оздоровчих закладів по всій 

території держави. Негативно впливає на якість послуг з організації харчування дітей здійснення цієї роботи 

приватними особами, відсутність дієвого контролю за вибором постачальників продукції та її якістю. 

 Так, 17.09.2009 до інфекційного відділення міської дитячої лікарні м. Кременчук Полтавської області 

госпіталізовано 34 учні місцевої гімназії №6 з харчовим отруєнням після сніданку в їдальні гімназії. За 

результатами розслідування до кримінальної відповідальності притягнуто директора гімназії Шаповал О.А. та 

завідуючу відділенням гігієни дітей та підлітків міської СЕС Ямпольську О.П. 

 04.07.2009 у Закарпатській області через несумлінне ставлення до своїх службових обов'язків директора 

комунального підприємства «Перлина Карпат» Зуйченко Н.О., яка не забезпечила, контролю за харчуванням дітей, 

перевірки якості та терміну зберігання продуктів харчування, а також дотримання санітарно-гігієнічних правил, з 

харчовим отруєнням було госпіталізовано 65 дітей. 

 На початку вересня 2009 року через незабезпечення належних санітарних умов отруїлися неякісним 

кефіром 202 малолітніх вихованців дитячих садків №№ 5, 9, 16 м. Джанкой в Автономній Республіці Крим, у 

зв'язку з чим частину шкіл в Криму було зачинено на карантин.  

 Ураховуючи викладене, керуючись ст. 23-1 КПК України, прошу розглянути зазначені вище причини, що 

сприяли вчиненню злочинів, та вжити дієвих заходів організаційного та практичного характеру з метою 

недопущення аналогічних порушень у подальшій діяльності підпорядкованих закладів. 

 На наш погляд, було б доцільним разом з працівниками районних санітарно-епідеміологічних станцій 

провести комплексні перевірки харчоблоків у навчальних та оздоровчих закладах, перевірити їх матеріально-

технічне забезпечення, працездатність обладнання. При необхідності внести відповідні клопотання до 

місцевих органів державної влади щодо ремонту або придбання нового обладнання.  Ініціювати питання 

стосовно створення в навчальних закладах харчоблоків, працівників яких уключити до штатного розкладу 

закладу та підпорядкувати його керівнику. За результатами проведених перевірок переглянути умови 

договорів з приватними підприємцями щодо надання послуг з харчування дітей. Перевірити дотримання 

вимог спільного наказу Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти і науки України від 15.06.2005 

№242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей  у  навчальних та оздоровчих закладах»  

у частині  обов'язкового призначення керівниками закладів відповідальних осіб за організацію харчування 

дітей. Посилити відомчий контроль за діяльністю бракеражних комісій, створених у навчальних закладах, 

суворо реагувати на всі факти неналежного виконання обов'язків членами таких комісій. Забезпечити 

комплектування навчальних і оздоровчих закладів медичними працівниками для щоденного здійснення 

перевірок стану здоров'я працівників харчоблоків, а також для участі в проведенні бракеражу сирої та 

готової продукції, складанні меню-розкладів. 

За погодженням з МОЗ вирішити питання щодо внесення змін до спільного наказу Міністерства охорони здоров'я 

та Міністерства освіти і науки України від 15.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», передбачивши: 

- у п. 8 обов'язкове погодження територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби угоди 

між засновником (власником) навчального, оздоровчого закладу та організацією (підприємством) громадського 

харчування лише після ретельної перевірки зазначеної організації (установи) громадського харчування; 

- у п. 13 під час прийняття рішень тендерними комітетами (комісіями) обов'язковим критерієм визначення 

переможців відсутність зауважень з боку територіальних установ державної санітарно-епідеміологічної служби; 

- у п. 24 визначити конкретні строки та періодичність проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками, 

пов'язаними з організацією харчування дітей. 

Крім того, вважаємо, що профілактиці харчових отруєнь позитивно сприятиме розроблення міжвідомчої програми 

з Міністерством охорони здоров'я України щодо запобігання харчовим отруєнням у навчальних та оздоровчих 

закладах. Про вжиті заходи просимо поінформувати МВС у встановлений законом місячний строк. 

З повагою заступник Міністра  

начальник Головного слідчого управління     В.І. Фаринник 

 

 



Рекомендації відділу освіти  

щодо посилення контролю директорів за організацією безпечного і якісного 

харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах району в 2010-2011 

начальному році 
 

Останнім часом почастішали випадки отруєння дітей продуктами харчування, а тому питання 

організації харчування дітей, безпеки харчових продуктів у навчальних закладах залишається 

актуальним.  

Просимо уважно прочитати лист відділу освіти 18.02.2011 року №179 та інформувати відділ освіти 

про проведену роботу.  

Надаємо Вам Подання Міністерства внутрішніх справ України від 16.12.2011 року № 23546/Фр про 

усунення причин і умов, які сприяють учиненню злочинів, у порядку ст.23 КПК України.  
 На виконання даного подання рекомендуємо в кожному закладі провести батьківські збори та 

наради з педагогічними працівниками з питань якості та безпеки харчування дітей, дотримання 

вимог санітарно-протиепідемічних правил і норм, спрямованих на запобігання та поширення 

інфекційних хвороб, спричинених неякісним харчуванням.  

 Рекомендуємо Вам обговорити дане подання з усіма учасниками навчально-виховного процесу 

шкіл, посилити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, санітарним станом приміщень 

харчоблоків та їдалень, вчасним проходженням медичних оглядів працівниками їдалень, іншими 

працівниками закладу, не допускати перебування на харчоблоці непричетних до харчування працівників 

закладу, забезпечити належний контроль за якістю продуктів, які надходять на харчоблок, за 

дотриманням технологічного процесу приготування страв та термінами зберігання готової продукції, з 

метою забезпечення поточності технологічних процесів необхідно перевірити розташування та 

справність технологічного та холодильного обладнання, забезпечити належний контроль з боку 

бракеражної комісії за організацією харчування дітей, закладкою продуктів, приготуванням страв та 

якістю приготовлених страв.  

Просимо звернути увагу на організацію дієтичного харчування в школах, проведення С-

вітамінізації страв.  

З метою збереження здоров’я дітей, попередження виникнення захворювань органів травлення, 

просимо здійснити ряд таких заходів:  

- посилити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо недопустимості використання фасованих 

макаронних виробів («Мівіна»), супів швидкого приготування, чіпсів, сухариків, «повітряного рису», 

смажених горіхів, бульйонних кубиків, газованих напоїв, кетчупів (ці продукти не є життєво 

необхідними для дітей і не компенсують фізіологічні потреби дитячого організму); 

- провести бесіди з учнями про те, що систематичне вживання натщесерце продуктів, до складу 

яких включено складові, що не відносяться до натуральних продуктів харчування через вміст штучних 

фарбників, консервантів, ароматизаторів, підсолоджувачів, газу викликатимуть подразнення слизової 

оболонки шлунку і сприятимуть розвитку гастритів, виразкової хвороби; 

- посилити протиепідемічні заходи щодо попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і 

харчових отруєнь у закладах освіти.  

Відповідно до Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти України від 01.06.2005 

року N 242/329 у загальноосвітніх навчальних закладах директори є відповідальними за виконання норм 

харчування у ввіреному навчальному закладі.  

А тому просимо вжити заходів щодо виконання норм харчування.  

З метою компенсації фізіологічних потреб дітей, буфети у загальноосвітніх закладах повинні 

забезпечуватись у першу чергу продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною 

цінністю. Включення до асортименту шкільних буфетів продуктів, які не мають позитивного висновку 

Міністерства охорони здоров’я України, заборонено.  

З метою забезпечення належної роботи закладу з організації харчування просимо переглянути 

кандидатури відповідальних за організацію харчування (згідно наказу по школі), склади бракеражної 

комісії (згідно наказу по школі) та дати оцінку їх роботи.  

 У своїй роботі пропонуємо використовувати нижче подані нами рекомендації щодо поліпшення 

роботи з організації харчування у  Вашому закладі.  

 

 

 

 



Річний план 

 
У річних планах роботи спланувати роботу з організації харчування та контролю за харчуванням з обов’язковим 

зазначенням термінів контролю та відповідальних.  

-аналітична частина річного плану повинна містити ґрунтовний аналіз роботи з питань організації харчування за минулий 

рік; (бажано розробити окремий розділ річного плану з обов’язковою наявністю відміток про його виконання).  

 

Накази: 

 

- Про організацію харчування учнів у закладі (на підставі розпорядження голови РДА та наказу по відділу освіти до 

01.09); 

- Про організацію безкоштовного пільгового харчування (на підставі розпорядження голови РДА та наказу по відділу 

освіти до 01.09.); 

- Про призначення відповідального за організацію та облік безкоштовного харчування (на підставі розпорядження голови 

РДА та наказу по відділу освіти до 01.09.) 

п. 20 Порядку організації харчування: Наказом керівника закладу призначається особа, відповідальна за організацію 

харчування дітей. До його обов'язків входять: координація діяльності з роботою медичного персоналу щодо контролю за 

харчуванням  дітей; відпрацювання режиму і графіка харчування дітей, режиму чергування педагогічних  працівників  в 

обідній залі; опрацювання інформації щодо кількості дітей,  які потребують гарячого харчування (у тому числі дітей пільгових 

категорій);участь у бракеражі готової продукції (за відсутності медичного  працівника); контроль за додержанням дітьми 

правил особистої гігієни та вживанням готових страв, буфетної продукції; контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої 

зали тощо  

- Про дієтичне харчування учнів; 

- Про створення бракеражної комісії (її обов’язки); 

- Про затвердження списку дітей, які потребують дієтичного харчування- на основі списків таких дітей, рекомендованих 

медичними працівниками. До наказу додається:  

-список дітей; 

- розподіл на медичні столи харчування, рекомендовані медичними працівниками згідно з діагнозами учнів (в наявності у 

відповідального за харчування, зав їдальні, медичних працівників).  

Нормативно не прописано, скільки повинно бути наказів, це може бути 1 наказ, але у ньому все зазначити.  

 

Графіки 

Повинні бути розроблені графіки харчування учнів у шкільних їдальнях відповідно до р.10 ДСанПіН 5.5.2.008-01; 

Повинні бути розроблені графіки чергування вчителів в їдальнях під час прийому їжі учнями; 

На графіках повинна стояти дата затвердження підпис керівника закладу та печатка.  

       

Де розглядається питання: 

- на педагогічних радах- у протоколах повинні бути конкретно поставлені завдання щодо організації харчування 

школярів, чітко визначені відповідальні та терміни виконання заходів; 

- на засіданнях ради закладу. 

Повинен бути організований контроль за виконанням прийнятих рішень.  

2. Організація контролю за харчуванням учнів 

1. Директор 

2. Учні 

3. Класні керівники 

4. Медичний представник 

5. Соціальний педагог чи психолог 

6. Комісія громадського контролю з організації харчування 

7. Представники батьківської громадськості. 

Комісія громадського контролю за якістю харчування 
- Контроль за організацією повноцінного збалансованого харчування; 

- Контроль за роботою харчоблоку;- Контроль за організацією постачання продуктів харчування.  

Контроль за організацією повноцінного збалансованого харчування 

- використання продуктів; 

- складання меню відповідно до рецептури страв; 

- правильність виписки продуктів; 

- виявлення, облік і забезпечення харчуванням дітей, які потребують індивідуального харчування; 

фізіологічна повноцінність харчування; 

- контроль за місячним набором продуктів і розрахунком їх хімічного складу.  

Контроль за роботою харчоблоку 

- правильність закладки продуктів, їх кулінарна обробка, вихід страв; 

- якість продуктів, які поступають для приготування їжі; 

- ведення документації і наявність довідкових таблиць; 

- санітарний стан харчоблоку; 

- проведення С-вітамінізації, наявність необхідного обладнання на харчоблоці.  

Контроль за організацією постачання продуктів харчування:  

- своєчасна заявка на продукти та її задоволення; 

- стан постачання продуктів, їх якість, асортимент.  

Стенд для батьків та учнів 
- щоденне меню з переліком страв та їх виходом; 



- рекомендації батькам та учням; 

- склад комісії з громадського контролю; 

- інформація про постачальників.  

Меню 

 

Щоденні меню повинні бути підписані директором та медичним працівником.  

Примірні двотижневі меню затверджуються відповідно до пунктів 22,23,26 спільного наказу Міністерства охорони здоров’я 

України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування 

дітей у навчальних та оздоровчих закладах» керівником (навчального або оздоровчого закладу, підприємства громадського 

харчування або організації, що надають послуги із забезпечення харчування дітей) та погоджуються з територіальною 

установою державної санітарно-епідеміологічної служби.  

п.22 Порядку організації харчування: керівником (навчального або оздоровчого закладу, підприємства громадського 

харчування або організації, що надають послуги  із забезпечення харчування дітей) затверджуються примірні двотижневі 

меню, які погоджуються  з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби. 

п. 23: складання щоденних меню-розкладів, меню здійснюється медичним працівником, завідувачем виробництва харчоблоку, 

їдальні навчального, оздоровчого закладу на підставі примірних двотижневих меню, підписується керівником закладу.  

Меню-розклад складається єдиним для всіх дітей закладу, але з різним виходом страв за віковими групами, наведеними в 

нормах харчування. Щоденний меню-розклад ураховує норми харчування, наявні продукти та продовольчу сировину. 

 

Посуд 

 

- маркування посуду повинно відповідати ДСанПіН-5.5.2.008-01 

- не можна використовувати пощерблений посуд відповідно до абзацу 4 «Державних санітарних правил і норм 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН-

5.5.2.008-01)» 

Документи шкільної їдальні 

- Технологічні та калькуляційні карти; 

- Накладні на поставку продуктів харчування, сертифікати якості; 

- Журнал бракеражу сирої та готової продукції; 

- Щоденні добові норми проби страв; 

- Журнал обліку виконання норм харчування (на підставі даних цього журналу кожні десять днів проводиться аналіз 

якості харчування, а при необхідності - його корекція, при невиконанні норм харчування до кінця місяця, з метою 

подальшої корекції харчування, необхідно проводити розрахунок основних інгредієнтів їжі (білків, жирів і вуглеводів) у 

раціонах харчування дітей відповідно до Таблиць хімічного складу та енергетичної цінності деяких продуктів 

харчування); 

- Папка з нормативними документами з питань організації харчування.  

 

Технологічні карти 

 

- затверджені відповідно до п.10 наказу Міністерства економіки України «Про Порядок розробки та затвердження 

технологічної документації» від 25.09.2000 № 210. Повинні бути погоджені з головним санітарним лікарем та затверджені 

директорами підприємств. 

Накладні на поставку продуктів харчування 

 

- Повинні бути накладні на поставку продуктів харчування. ―Продукти харчування та продовольча сировина повинні 

надходити до навчальних та оздоровчих закладів разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та 

якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо)».  

П. 15 спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 

242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» 

 

Журнали 

 

Повинна бути відповідність обліку відсутніх учнів на предметних сторінках класного журналу, журнали обліку відсутніх 

по школі та звіту відповідальних за організацію харчування і облік безкоштовного харчування.  

п. 21 Порядку організації харчування: Облік дітей,охоплених безоплатним харчуванням,здійснює класний керівник, 

який вчасно повідомляє про наявність учнів особу, відповідальну за організацію харчування. 

 

Журнали бракеражу сирої та готової продукції 

 

- До журналу готової продукції заносяться всі страви, які готуються та вживаються учнями, заноситься випічка,  що 

випікається та реалізується в їдальні закладу.  

Повинен зазначатися час кінцевої реалізації продукції, які мають обмежений строк реалізації. (пункти 15,20,26 спільного 

наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про 

затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах») 

 

Щоденні добові норми проби страв 

 

Повинні братися медичною сестрою або заввиробництвом відразу після виготовлення і зберігатися у спеціальній тарі у 

холодильнику в медичному кабінеті на харчоблоці.  

 



С-вітамінізація страв 

 Лікарі стародавнього світу вважали, що хвороби можуть бути «від недостачі» або «від надмірності». Для нормальної 

життєдіяльності організму потрібні вітаміни. Вітаміни позначаються латинськими літерами — А, В, С, В. Потреба різних груп 

людей у вітамінах неоднакова. Вона залежить від віку, характеру праці, кліматичних умов. 

Особливо важливою для зростаючого організму дитини є фізіологічна роль вітаміну С. Цей вітамін підтримує обмінні 

процеси. Дефіцит вітаміну С - гіповітаміноз С (первинний, пов’язаний із вживанням продуктів, бідних на нього). Потрібно 

пам’ятати, що при термічній обробці вітамін С руйнується. Вторинна недостатність залежить від гострих і хронічних 

захворювань шлунково-кишкового тракту (гастрит, особливо із пониженою кислотністю, гастродуоденіт, ентерит, 

ентероколіт). Профілактика гіповітамінозу С досягається раціональним харчуванням, вживанням продуктів, 

збагачених вітаміном С. 
 Усі захворювання печінки, підшлункової залози супроводжуються дефіцитом вітаміну С. До розвитку такого 

дефіциту призводять інфекційні захворювання, колагенози, ревматизм.  

 Нині трапляється прихована (латентна) форма недостатності вітаміну С. Розвивається вона поступово і тривало (2-3 

міс), маловиражена. Провідними є ознаки астенічного синдрому: втомленість, сонливість, поганий настрій, дратівливість, 

плаксивість, схильність до тахікардії, артеріальної гіпотонії.  

 У дітей раннього віку розвивається анорексія, малий приріст маси тіла, анемія. Шкіра суха, блідо-сіра, шорстка. 

Поступово приєднуються специфічні симптоми, пов’язані зі збільшенням кровоточивості (дрібні синці на шкірі). При явній, 

вираженій формі гіповітамінозу С у дітей різного віку, окрім дратівливості й анорексії, спостерігаються субфебрилітет, 

внутрішньом’язові та субперіостальні гематоми, псевдопаралічі, гіперестезія. Біль при рухах і дотиках до дитини. Петехії на 

кінцівках, спині. У старших дітей - повільне загоювання ран, судоми кінцівок. Гінгівіт. Випадання зубів. Кровоточивість ясен. 

Гематурія, мелена. 

 Профілактику і лікування гіпо- і авітамінозу потрібно проводити при підвищеному ризику розвитку інфекційних 

захворювань, адже вітамін С (аскорбінова кислота) запобігає виникненню цинги, підвищує витривалість і опірність 

організму до різних інфекційних захворювань. У великій Вітамін С у великій кількості міститься в свіжих овочах, 

ягодах, фруктах, зелені (салат, цибуля, картопля, капуста, редиска та ін.). Вміст вітаміну С в овочевих стравах може 

змінюватись залежно від способу приготування їжі (він руйнується під дією кисню повітря при нагріванні). 

Для дорослої людини потрібно 50 мг вітаміну С на добу. Однак при посиленій розумовій і фізичній праці, під час роботи в 

умовах високої температури або зниженого атмосферного тиску добова потреба у вітаміні С може досягати до 100 мг. 

Восени їжа звичайно містить вдосталь вітаміну С, а навесні його не вистачає, його вводять штучно у вигляді готових 

препаратів, які виготовляє фармацефтична промисловість. 
Фізіологічна потреба у вітаміні С залежить від віку дитини. Дитині до 1 року потрібно 20 мг на добу, 1-1,5 року - 35 мг, 

1,5-2 роки - 40 мг, 3-4 роки - 45 мг, 5-10 років - 50 мг, 11-13 років - 60 мг, 14-17 років - 80 мг. 

 Отже, для забезпечення дітей вітаміном С потрібно проводити обов’язкову С- вітамінізацію страв. Аскорбінова 

кислота вноситься з розрахунку: 30 мг для дітей віком до 1-го року, 35 мг - до 3-х років, 40 мг - від 3-х до 7-ми років.  

 С-вітамінізація здійснюється аскорбіновою кислотою (пігулки, порошок), яку для попередження руйнування 

необхідно зберігати у темному прохолодному місці, у закритій тарі, під замком, при суворому дотриманні терміну 

придатності. Необхідно вітамінізувати перші або треті страви обіду (борщ, овочевий суп, компот, чай, кисіль). С-вітамінізація 

проводиться безпосередньо за 15 хвилин до видачі їжі при температурі страв не вище 45-600 С.  

 Для вітамінізації перших страв і компотів таблетки або порошок аскорбінової кислоти з урахуванням кількості порцій 

розчиняють у невеликій кількості рідини в порцеляновій чашці або тарілці, помішуючи ложкою з неіржавіючої сталі, 

порцеляни або дерева. Цей розчин виливають у ємність з готовою стравою і ретельно перемішують. Чашку або тарілку 

ополіскують рідиною страви, яку вітамінізують, виливають у ємність з готовою стравою і знову перемішують. При 

вітамінізації киселю аскорбінову кислоту вносять у рідину, якою розводять крохмаль, і виливають у ємність, де готується 

страва, після чого вітамінізовану страву доводять до кипіння (не кип’ятити). Вітамінізовану страву одразу видають у групи. 

При тривалому зберіганні вітамінізованої страви аскорбінова кислота руйнується. Повторне підігрівання страв забороняється. 

 Медична сестра повинна щоденно робити запис про С-вітамінізацію у Журналі обліку виконання норм харчування та 

у меню-розкладі щодо назви страви, яка вітамінізується, кількості порцій, загальної кількості використаної аскорбінової 

кислоти, кількості препарату на одну порцію та часу проведення вітамінізації. 

За умов достатнього фінансування поряд з С-вітамінізацією готових страв рекомендується проводити додаткову вітамінізацію 

дітей полівітамінними препаратами для забезпечення їх потреб у найважливіших вітамінах. Додаткова видача полівітамінних 

препаратів рекомендується в першу чергу дітям з незадовільним соматичним статусом (які відстають у фізичному розвитку, 

часто або тривало хворіють, мають поганий апетит), а також дітям у період сезонних підйомів захворюваності на гострі 

респіраторні і вірусні інфекції.  

 В умовах ускладнення епідемічної ситуації: епідемія грипу, спалахи респіраторно-вірусних інфекцій в дошкільних 

навчальних закладах додаткову вітамінізацію необхідно проводити з жовтня або з моменту виникнення загрози 

розповсюдження захворювань. Полівітамінні препарати «Гексавіт», «Ундевіт», «Ревіт» тощо видають дітям віком від 2-х років 

за призначенням лікаря-педіатра. Полівітаміни дають під час сніданку чи обіду. При цьому С-вітамінізацію готових страв в 

цей час не відміняють. 

 З метою підвищення ефективності вітамінізації необхідно нормалізувати функціональний стан мікробіоценозу 

організму, особливо у тих дітей, у яких були захворювання або порушення функції шлунково-кишкового тракту (гастрити, 

дискінезії жовчовивідних шляхів, холецистити, панкреатити, ентероколіти тощо). Для цього необхідно включати у раціони 

кисломолочні напої (кефір, нарине, ряжанка, йогурти тощо). 

Побічна дія. Артеріальна гіпертензія, порушення обміну речовин, пригнічення інсулярного апарату підшлункової залози 

(гіперглікемія, глюкозурія) і синтезу глікогену, зниження проникності капілярів, тромбоцитоз, гіперпротромбінемія, 

тромбоутворення, еритроцитопенія, нейтрофільний лейкоцитоз, дистрофія міокарда, пошкодження гломерулярного апарату 

нирок, алергічні реакції. 

Передозування. При тривалому застосуванні у високих дозах (більше 700 мг на добу) можливо пригнічення функції 

інсулярного апарату підшлункової залози, порушення функції нирок, підвищення артеріального тиску, підвищення 

збудливості центральної нервової системи, порушення сну, розвиток мікроангіопатій. Протипоказання. Підвищена 

чутливість до препарату. Тромбози та тромбофлебіти. Побічна дія: алергічні реакції, гіпервітаміноз. 



 

Йододефіцитні захворювання 
 Право людини на здорове харчування взагалі, без сумніву, включає в себе й поняття необхідності вживання 

йоду як одного з найважливіших елементів харчування. Незважаючи на те, що вживання йоду є досить простою і 

недорогою справою, через нестачу йоду в організмі людини під загрозою опинився фізичний і психічний розвиток 

мільйонів дітей в усьому світі. 

 Згідно даних ВООЗ (1990), 1570 млн. осіб (30% населення світу) мають ризик розвитку ЙДЗ, в тому числі 

більше 500 млн. мешкають у регіонах з тяжким дефіцитом йоду. За даними деяких авторів, 68% новонароджених 

від матерів з патологією ЩЗ страждають перинатальною енцефалопатією, 28% – анемією, 23% – 

внутрішньоутробною гіпотрофією. Частота аномалій розвитку плоду при цьому складає 18-20%. Найчастіше 

вражаються центральна нервова (гідроцефалія, мікроцефалія, хвороба Дауна, функціональні порушення) і 

ендокринна (вроджений гіпотиреоз, тиреотоксикоз) системи. 

 В Україні спостерігаються вогнища (осередки) зобної ендемії у Закарпатській, Рівненській, 

Прикарпатській, Чернігівській, Київській областях, як правило, в сільських регіонах. Кожен мешканець України 

вживає йоду менше, ніж потрібно для організму. Це ставить під загрозу здоров'я нинішнього та майбутнього 

поколінь. Медична статистика свідчить про сумні факти: слабкий імунітет, швидка втомлюваність, дратівливість, 

проблемні вагітності, зниження коефіцієнту розуму, на жаль, все це наші проблеми.  

 На сьогодні сотні тисяч українців мають захворювання щитовидної залози. Тисячі жінок безплідні, сотні 

наших дітей отримали діагноз - кретинізм, мають вади слуху. Рівень смертності дітей першого року вражаючий. з 

нас страждає від нестачі йоду в організмі.  

 Причина - в харчуванні, в нерегулярній присутності на нашому столі морських продуктів, цього життєво 

необхідного мікроелементу. Дуже важливо зрозуміти, що йододефіцит - це не захворювання, це передмова. Саме 

тому проблемою йододефіциту в цілому світі, в тому числі в Україні, так ретельно опікується UNICEF - Дитячий 

фонд Організації Об'єднаних Націй. Нестача в організмі йоду - ось основна причина масових хвороб людської 

популяції. 

 При йододефіцитному зобі лікування спрямоване на нормалізацію забезпечення організму хворого йодом. 

Для цього використовують йодовані продукти харчування (морепродукти, йодовану сіль, харчові йодовані 

добавки, препарати, що містять йод). 

 Добова потреба в йоді становить у дітей дошкільного віку 90 мкг/добу, віком від 6 до 12 років – 120 

мкг/добу, старших 12 років – 150 мкг/добу. Добова доза не повинна перевищувати 200 мкг. Препаратами вибору є 

калій йодид, йодомарин. Ефективність лікування – зменшення розмірів зобу. Терапію йодидами при позитивному 

ефекті продовжують до 1,5-2 років. 

 На сьогодні загальновизнаними є три види йодної профілактики: масовий, груповий, 

індивідуальний. Для масової профілактики у загальнодержавному масштабі збагачують йодом основні продукти 

харчування. Таким продуктом є йодована сіль. Її отримують шляхом додавання йодату калію із забезпеченням 

рівня йодування 40 мг йоду в 1 кг солі. Таким чином, в 1 г йодованої солі міститься в середньому 40 мкг йоду. 

Середньодобове споживання солі складає 5-10 г. Отже, потрапляння йоду в організм із сіллю з урахуванням 50% 

втрат при зберіганні й кулінарній обробці становить 100-200 мкг на добу. Додаткове надходження такої дози йоду 

в цілому дозволяє забезпечити фізіологічні потреби організму в ньому. 

 Групова профілактика передбачає застосування препаратів йоду в організованих колективах (дитячих 

садках, школах, спеціалізованих навчальних закладах). Прикладом такої профілактики у минулому було 

використання антиструміну. 

 Індивідуальну профілактику проводять серед неорганізованого населення та за спеціальними медичними 

показаннями. Найефективнішим засобом індивідуальної йодної профілактики є прийом препаратів йоду 

(йодомарин, калію йодид, йодобаланс). 

 Чи виділяється йод з організму в разі його надмірного вживання? В основному надлишки виводяться з 

організму без проблем і основна маса людей може вживати йодовані продукти без жодних проблем. Проте люди, 

схильні до захворювання щитовидної залози, під час вживання йодованих продуктів мають почуватися не до такої 

міри безпечно. В тім, збільшення щитовидної залози за звичайних умов лікується досить успішно. 

 Чи можливим є отримання надто багатої кількості йоду завдяки вживанню йодованої солі? 

Для основної кількості людей висока кількість йоду в йодованій солі (в США цей показник становить 76 мг/г) 

нічим не загрожує. В основному людина з'їдає не більше 10 г солі в день, а в США цей показник наближається до 5 

г.  

 Йодована сіль ніяк не відрізняється від нейодованої запахом, смаком та кольором. Такого ефекту не 

можливо досягнути в ході йодизації інших продуктів. Процес йодизації солі коштує дуже дешево і фактично не 

перевищує 5% роздрібної ціни солі в більшості країн. Йодована сіль дозволяє оптимально збалансувати кількість 

йоду і солі, що має щоденно споживати людина. Сучасні технології йодування солі гарантують неможливість 

передозування йоду. Йодована сіль цілком придатна для застосування під час домашньої консервації. Йодована 

сіль н  е потребує особливих умов зберігання: її лише треба тримати в сухому посуді в темному приміщенні при 

температурі не вище 25 С. 

Школа має використовувати йодовану сіль для приготування страв. Є потреба довести до батьків 

необхідність вживання йодованої солі дітьми.  

 



Дієтичне харчування 
 Важливим оздоровчим заходом для дітей шкільного віку є правильна організація харчування у школі.  

 Енергетична цінність шкільного харчування повинна становити не менше 20—25 % добової потреби в 

енергії, тобто 600—700 ккал (2,5—2,9 МДж). При цьому на частку білків повинно припадати 13 % загальної 

кількості енергії, жирів — 26, вуглеводів — 64 %. 

Для учнів, які перебувають на диспансерному обліку, має бути організоване дієтичне харчування. 

Встановлено значне зниження споживання білків школярами. Добова норма білка для хлопчиків - 104 г, для 

дівчаток – 86 г. 55% загальної кількості білка має надходити з продуктів тваринного походження. На жаль, 

у харчуванні наших школярів цієї норми не дотримуються. Так само діти не вживають достатньої кількості 

жирів (норма для хлопчиків - 94 г, для дівчаток - 77 г), порушується співвідношення в споживанні 

рослинних і тваринних жирів (частка останніх має становити 70%).  

Чітко має витримуватися і співвідношення у раціоні білків, жирів та вуглеводів. Для дітей воно становить 

1:1:4. Доведено й те, що діти, особливо ті, що проживають у містах, недоїдають молочних продуктів (у 

середньому 80-90 г за фізіологічної норми до 500 г), риби (чверть фізіологічної норми, яка становить 40 г на 

добу).  

 За даними поглиблених медичних оглядів, у структурі загальної захворюваності школярів 2-е місце 

посідають якраз хвороби органів травлення (виразки шлунка, гастрит, дуоденіт, хронічний гепатит, 

холецистит, хвороби підшлункової залози тощо). До шкільних хвороб можна зарахувати, приміром, гастрит, 

який "заробляють" діти на бутербродах. 

 Дієтичне харчування — це лікувальне харчування хворої людини. Воно є обов'язковою частиною 

комплексного лікування. В одних випадках дієтичне харчування — це основний лікувальний засіб, в інших — 

необхідний, на фоні якого застосовують усі інші лікувальні заходи. 

 В основу дієтичного харчування покладена теорія збалансованого харчування. Дієтичне харчування 

ґрунтується на принципі максимальної збалансованості основних харчових речовин у добовому раціоні з 

урахуванням механізмів перебігу хвороби та стану ферментативних систем хворого. Лікувальна дія 

дієтичного харчування забезпечується: спеціальним підбором харчових продуктів; визначеними співвідношеннями 

між основними харчовими речовинами; відповідною технологією приготування дієтичних страв. Наприклад, 

виключенням з дієти окремих харчових продуктів можна значно знизити в ній вміст холестеролу, жирів, натрію, 

цукру, а відварюванням м'яса та риби — вміст пуринів та екстрактивних речовин. 

Дієтичні продукти 

Дієтичні продукти — це спеціалізовані продукти, які замінюють у харчуванні хворих традиційні продукти і 

відрізняються від них хімічним складом та (або) фізичними властивостями. Їх поділяють на 7 груп: 

1. Харчові продукти, які забезпечують механічне та хімічне оберігання органів травлення: подрібнені крупи, 

гомогенізовані овочеві та фруктові консерви, консерви без спецій і прянощів, хлібні вироби із зменшеною 

кислотністю.  

2. Харчові продукти з малим вмістом натрію (безсольові): хліб та сухарі без солі (ахлоридні), продукти із 

замінниками кухонної солі (для хворих на гіпертонічну хворобу і з порушенням кровообігу). 

3. Харчові продукти із зменшеною кількістю білка (безбілкові) та з вилученням окремих білків та амінокислот: 

замінники хліба, макаронних виробів та круп, вироблені з різних видів крохмалю і які не містять білків. Крім того, 

до цієї групи відносять ті, які не містять білка пшениці глютену або амінокислоти фенілаланіну. Хліб з набряклим 

крохмалем використовують для лікування ниркової недостатності. 

4. Харчові продукти із зміненим вуглеводним компонентом: харчові продукти із зменшеною кількістю вуглеводів, 

безлактозні молочні продукти; продукти, в яких цукор замінений цукрозамінниками, а також самі цукрозамінники 

(сахарин, ксиліт, сорбіт, фруктоза, аспартам, ацесульфам К та ін.). Харчові продукти із зменшеною кількістю 

вуглеводів та із замінниками цукру використовують при лікуванні хворих на ожиріння, цукровий діабет, серцево-

судинні хвороби. Безлактозні молочні продукти призначають хворим на недостатність ферменту лактази 

(алактазія). 

5. Харчові продукти із зменшеною кількістю жирів або поліпшеним їх складом: молочні продукти із зменшеною 

кількістю жирів або повністю знежирені (10 % сметана, кефір нежирний, кефір таллінський, напої з пахти, масло 

"Дієтичне", "Здоров'я", маргарин "Здоров'я", майонез з білковими добавками та ін.). Жирно-кислотний склад 

продуктів поліпшують зменшенням кількості насичених жирів та збагаченням поліненасичених жирних кислот за 

рахунок рослинних олій (соняшникової, оливкової). 

6. Харчові продукти зниженої енергетичної цінності. Енергетичну цінність харчових продуктів знижують 

зменшенням загальної кількості вуглеводів або жирів, а також додаванням різних наповнювачів 

(карбоксиметилцелюлози та ін.). 

7. Харчові продукти, збагачені біологічно активними речовинами: паста "Океан", крилеве масло, СБС (суха білкова 

суміш), кукурудзяно-солодові екстракти, кондитерські вироби лікувальної дії з різними наповнювачами та 

підварками (цукерки, мармелад, драже з морквяною, буряковою та іншими підварками та пюре.  

Характеристика основних дієт 
Дієта № 1 призначається при хронічних запаленнях шлунка з нормальною та підвищеною кислотністю, при 

виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки. Страви готують у відвареному, паровому та протертому 

вигляді. Дієта фізіологічно повноцінна, містить 100 г білків, 100 г жирів, 400—500 г вуглеводів, 3000—3200 ккал 

(12,5—13,4 МДж). 



Дієта №2 призначається при хронічних запаленнях шлунка з секреторною недостатністю, при хронічних 

запаленнях кишок (коліти, ентероколіти). Рекомендуються різноманітні харчові продукти та страви в 

подрібненому вигляді, які не містять грубої рослинної клітковини. Молоко не дозволяється, їжа не повинна бути 

гострою. Дієта повноцінна: 100 г білків, помірне обмеження жирів (80—90 г), нормальна кількість вуглеводів 

(400—450 г) та солі, 3000—3200 ккал (12,5—13,4 МДж), підвищена кількість вітаміну С (100 мг) та нікотинової 

кислоти (30—45 мг), вітаміну В2 та В, (до 4—6 мг). Дозволяються продукти, які стимулюють секреторну функцію, 

— чай з лимоном, кава, какао, шинка, твердий сир, чорна ікра, оселедці (вимочені), кефір, вершки, сметана, яйця "в 

мішечок", м'ясні та грибні супи на бульйоні, різні каші. Забороняються свіжий хліб та свіжі вироби з тіста, жирне 

м'ясо та жирна риба, незбиране молоко, гострі, солоні страви, рибні консерви, морозиво. Призначають соляну 

кислоту з пепсином, шлунковий сік. 

Дієта № 3 призначається при запорах харчового походження з метою посилення моторної функції кишок. Дієта 

фізіологічно повноцінна із включенням продуктів та страв, які посилюють перистальтику та звільнення кишок. 

Страви готують у відвареному, смаженому та запеченому вигляді. Дієта містить 90— 100 г білків (50 % 

тваринних), 90—100 г жирів (20—30 % рослинних), 450 г вуглеводів, 3100—3200 ккал (13,0—13,4 МДж), рідину 

не обмежують. Забороняються хлібобулочні та борошняні вироби з борошна вищого ґатунку, дрібні крупи, 

макаронні вироби, киселі, міцні чай, какао та кава. Призначають дієтичні продукти із значною кількістю 

клітковини, хлібні вироби з висівками та ін. 

Дієта № 4 призначається при хронічних запаленнях кишок (коліти та ентероколіти) з метою нормалізації функції 

кишок. Виключають дуже гарячі та холодні страви. Дієта містить 120—140 г білків (60 % тваринних), 100—110 г 

жирів (15—20 % рослинних), 350—450 г вуглеводів, 3200—3400 ккал (13,4— 14,2 МДж). Забороняються хлібні 

вироби з борошна грубого помелу, жирне та жилисте м'ясо, копченості, жирні ковбаси, консерви, солоні, в'ялені 

вироби з м'яса та риби, незбиране молоко, солоні та гострі сири, сирі та круті яйця, більшість твердих жирів, 

бобові, грубі овочі, гриби, абрикоси, сливи, виноград, фініки, морозиво, кремові вироби, спеції, гірчиця, хрін, 

перець, виноградний сік, газовані напої. 

Дієта № 5 призначається при захворюваннях печінки та жовчного міхура. Характеризується обмеженням хімічних 

подразників та жирів (80 г). Не рекомендуються приправи, прянощі, копченості, гострі страви, бобові, гриби, овочі 

із значним вмістом ефірних масел (редис, редька, цибуля, часник), жирна риба, жирні сорти м'яса, сало, морозиво, 

холодні соки та мінеральні води, алкогольні напої, свіжі вироби із здобного тіста, смажені страви із сиру, смажені 

яйця. Дієта містить оптимальну кількість білків (100 г), вуглеводів (450—500 г) та енергії (3000 ккал; 12,6 МДж). В 

період загострення хвороби рекомендуються вегетаріанські супи, молочні та фруктові супи, нежирне м'ясо та риба 

у відвареному вигляді. Рекомендуються м'який некислий сир та вироби з нього, білковий омлет, молоко у різному 

вигляді. 

Дієта № 6 призначається при подагрі. Забороняються субпродукти, м'ясні та рибні навари, холодці. Обмежуються 

зелений горох, боби, соя, сочевиця, продукти із значним вмістом щавлевої кислоти (щавель, шпинат, салат, ревінь), 

баклажани, сельдерей, редис, гриби. Виключаються чай, кава, какао, шоколад (як продукти із значним вмістом 

метилпурину). Калорійність їжі повинна бути помірно обмежена (2700 ккал; 11,3 МДж). 

Дієта № 7 призначається при захворюваннях нирок (нефрити, пієлонефрити, пієлоцистити та ін.). Призначають 

диференційно. При цих захворюваннях повинне бути фізіологічно повноцінне харчування з обмеженням білків 

(20—50 г), жирів (80—90 г), багатих на холестерол, вуглеводів (350—400 г), кухонної солі (до б г) та рідини, 

речовин, які подразнюють нирки, з підвищеною кількістю вітамінів А та С. Дозволяються хліб без солі, 

різноманітні супи, страви із круп, овочів, макаронних виробів, молоко та молочні продукти, свіжий м'який сир, 

картопля, помідори, несолона капуста, свіжі огірки. Солодкі страви не обмежуються. Рекомендуються фрукти, 

ягоди, фруктові та овочеві соки. Забороняються алкогольні напої, пиво, солоні продукти, а також хрін, редис, 

петрушка, кріп, які містять значну кількість ефірних масел та шпинат, щавель й інші продукти із значним вмістом 

щавлевої кислоти. Калорійність 2100—2500 ккал (8,8—10,5 МДж). 

Дієта № 8 призначається при ожирінні з метою зниження маси тіла та нормалізації обміну речовин. Ожиріння — 

загальне захворювання організму, коли надлишкова маса переважає нормальну на 20 і більше відсотків, 

обмежують кількість жирів та вуглеводів, особливо легкозасвоюваних, рідини, кухонної солі, виключають 

алкогольні напої та гострі страви. Водночас доцільно підвищити фізичну активність. Енергетична цінність дієти 

зменшується за рахунок вуглеводів (150 г) та жирів (70—75 г), з достатнім вмістом повноцінних білків (100 г), 

поліненасичених жирних кислот, вітамінів та мінеральних речовин. Забороняються хлібобулочні вироби з борошна 

вищих ґатунків, із здобного тіста, жирне м'ясо, копчені продукти, жирна риба, жирні молочні продукти — жирний, 

м'який та твердий сири, сметана, вершки, сало, макаронні вироби, солодкі фрукти, кавуни, солодощі, різні соуси, 

гірчиця, хрін, прянощі, міцні м'ясні, рибні та грибні супи, гострі та солоні закуски, напої та соки із значним 

вмістом цукру. Калорійність 1600— 1700 ккал (6,7—7,1 МДж). 

Дієта № 9 призначається при цукровому діабеті. Забороняються цукор, мед, солодкі фрукти, овочі та фрукти із 

значним вмістом вуглеводів (картопля, маніока, батат, банани, виноград, кавуни, ізюм, чорнослив, урюк), сало, а 

також гострі та жирні сири, жирна риба, жирне м'ясо, жирні ковбаси, хлібобулочні вироби з борошна вищих 

ґатунків та здобного тіста, гострі соуси, міцні бульйони, гострі закуски, усі соки та напої із значним вмістом цукру. 

Дієта повинна бути фізіологічно повноцінною, з обмеженням жирів, вуглеводів, енергії, з підвищеним вмістом 

вітамінів, 100 г білків (до 60 % тваринних), 65—85 г жирів (25—30 % рослинних), 250—300 г вуглеводів, 2400—

2500 ккал (10—10,5 МДж). 

Дієта N° 10 призначається при захворюваннях серцево-судинної системи (атеросклероз та його прояви: інфаркт 

міокарда, інсульт, гіпертонічна хвороба та ін.). Характеризується обмеженням жирів (75—80 г), особливо 



тваринних, кухонної солі (до 5 г), рідини (до 1,5 л), грубої клітковини та екстрактивних речовин м'яса, риби, 

грибів. Призначаються продукти із значним вмістом солей калію (свіжі овочі та фрукти, молоко та молочні 

продукти). їжа повинна бути протертою або добре розвареною. Мета дієти — підвищити виділення сечі, зменшити 

навантаження на серце під час травлення їжі і зміцнити серцевий м'яз. Дієта повинна бути фізіологічно 

повноцінною, насиченою вітамінами та мінеральними речовинами, особливо солями калію (білків — 70 г, жирів — 

60 г, вуглеводів — 350 г). Калорійність 2200 ккал (9,2 МДж). 

Дієта № 15 призначається при різних захворюваннях без порушень з боку травної системи, які не потребують 

спеціальних лікувальних дієт. Ця дієта використовується також як перехідна після призначення інших лікувальних 

дієт. Дієта фізіологічно повноцінна: білки — 100 г, жири — 100 г, вуглеводи — 400—450 г, енергія 2700—3000 

ккал (11,3—12,6 МДж) з підвищеним вмістом вітамінів, обмежують лише важкопере-травлювані та гострі 

продукти. 

 Останнім часом набули значного поширення алергічні захворювання. Для їх лікування застосовують так 

звані гіпоалергічні елімінаційні дієти, які ґрунтуються на усуненні з раціону харчових алергенів, а також харчових 

речовин, які викликають реакції з ними. У лікуванні алергічних захворювань використовують також режим 

повного голодування, що дозволяє істотно підвищити ефективність комплексного лікування. 
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Протокол  

проведення наради-семінару  

для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, осіб, відповідальних 

за організацію харчування в навчальних закладах, медичних сестер 

за участю представників ДЗ «Сквирська райСЕС» МОЗ та директора ТОВ «Берегиня» 

               від 23.02.2011 року 

Присутні:  
- начальник відділу освіти – О.В.Заболотний, методист РМК Н.І.Кривда,  

- директори загальноосвітніх навчальних закладів міста, дитячого будинку «Надія»; 

- медичні сестри,  

- відповідальні за організацію харчування.  

Всього присутніх: 20 чол.  

Запрошені: в.о.головного лікаря Державного закладу «Сквирська районна санітарно-епідеміологічна станція» МОЗ України - Кузьмінець 

Я.В.,  

директор ТОВ «Берегиня –ОГХ» Барабан Л.А. 

Порядок денний 

 

1. Опрацювання Подання про усунення причин і умов, які сприяють учиненню злочинів, у порядку ст. 23¹ КПК України від 16.12.2011 року № 
23546/Фр Міністерства внутрішніх справ України 

 
          О.В.Заболотний, начальник відділу освіти 

 

2. Про посилення адміністраціями загальноосвітніх навчальних закладів контролю за дотриманням Порядку організації харчування дітей у 
навчальних та оздоровчих закладах, Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. N 1591 «Про затвердження норм 
харчування у навчальних та оздоровчих закладах», інших нормативно-правових актів з питань організації харчування   
          

          Кривда Н.І., методист відділу освіти  
 
 

3. Про необхідність проведення С-вітамінізації страв та організацію дієтичного харчування 

          Я.В.Кузьмінець, во.о.головного лікаря, завідуюча санітарно-   
          гігієнічного відділу районної СЕС. 
 

4. Про організацію діяльності учасників навчально-виховного процесу закладу з питань покращення  

якості харчування учнів шляхом залучення спонсорських коштів та батьківської допомоги 

          керівник ТОВ «Берегиня» Барабан Л.А. 

 

      5. Рекомендації щодо поліпшення організації безпечного та якісного харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах району 

          Кривда Н.І., методист відділу освіти 

 



І. Слухали: О.В.Заболотного, начальника відділу освіти, який зачитав Подання про усунення причин і умов, які сприяють учиненню злочинів, у 
порядку ст. 23¹ КПК України від 16.12.2011 року № 23546/Фр Міністерства внутрішніх справ України (додається).  

      І. Ухвалили:  

- обговорити у колективах Подання Міністерства внутрішніх справ України від 16.12.2011 року № 23546/Фр про усунення причин і умов, які сприяють 

учиненню злочинів, у порядку ст.23 КПК України; 

- не допускати перебування на харчоблоці непричетних до харчування працівників закладу, 

- з метою забезпечення поточності технологічних процесів необхідно перевірити розташування та справність технологічного та холодильного 

обладнання, 
- інформацію про проведену роботу та виконання наказу по відділу освіти від 20.10.2010 року № 225 «Про вжиття заходів щодо запобігання харчових 

отруєнь у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Сквирського району, в дитячому будинку «Надія» на 2010-2011 навчальний рік» подати 

до відділу освіти 26.02.2011 року.  

 

ІІ. Слухали: Кривду Н.І., методиста відділу освіти, з питання посилення адміністраціями загальноосвітніх навчальних закладів контролю за 
дотриманням Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 
2004 р. N 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», інших нормативно-правових актів з питань організації 
харчування.  
Кривда Н.І. відмітила, що кабінет Міністрів України, МОЗ, МОН, головне управління освіти і науки в Київській області приділяють значну увагу 
питанню організації харчування в загальноосвітніх закладах району. Питання якісного харчування постійно піднімається в пресі, нещодавно 
телеглядачі мали змогу переглянути документальні фільми про харчування у шкільних їдальнях. Питання організації харчування в районі стоять 
на контролі районної СЕС. На початку навчального року відділ освіти спільно із СЕС проводив огляд харчоблоків, здійснював ряд перевірок. 
Звичайно, не обійшлось без постанов, приписів, штрафів. Проте виявлені порушення вчасно ліквідовувались.  
 Головне питання сьогодення, на яке потрібно звернути увагу, це забезпечення безпечного та якісного харчування дітей, недопущення 
порушень, які призводять до хвороб у дітей. Цього можна досягти, якщо належно дотримуватись та виконувати нормативні документи з питань 
організації харчування. Нагадаю, що такими документами є: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856, Постанова 
Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», 
Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України та 
Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005р. № 242/329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.06.2005 року за № 661/10941, 
наказ Міністерства економіки України від 27.06.2008 року «Про внесення зміни у додаток 21 до розділу 9 Методичних рекомендацій з організації 
харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» № 236, Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів», Інструкція з 
організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.  
 При організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах слід керуватися Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами 
України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), "Про загальну середню освіту"( 651-14 ), "Про професійно-технічну освіту" 
(103/98-ВР), "Про позашкільну освіту" (1841-14), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), "Про 
захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ), іншими нормативними документами. 
 Зупинилась на Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (з використанням слайдів головного 
управління освіти і науки України).  
Цей Порядок визначає механізм організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах незалежно від їх підпорядкування, типу і 
форми власності. 

ІІ. Ухвалили: З метою забезпечення належної роботи закладу з організації харчування переглянути кандидатури відповідальних за 

організацію харчування (згідно наказу по школі), склади бракеражної комісії (згідно наказу по школі) та дати оцінку їх роботи.  

- посилити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм на харчоблоках, в їдальнях; 

- забезпечити належний контроль за якістю продуктів, які надходять на харчоблок, за дотриманням технологічного процесу 

приготування страв та термінами зберігання готової продукції,  



- посилити контроль за санітарним станом приміщень харчоблоків та їдалень, вчасним проходженням медичних оглядів 

працівниками їдалень, іншими працівниками закладу, 

- забезпечити належний контроль з боку бракеражної комісії за організацією харчування дітей, закладкою продуктів, приготуванням 

страв та  якістю приготовлених страв; 

- вжити заходів щодо виконання норм харчування; 

 

ІІІ. Слухали: Я.В.Кузьмінець, завідуючу санітарно-гігієнічним відділом районної СЕС, яка зупинилась на питанні необхідності проведення С-

вітамінізації страв та організації дієтичного харчування в ЗОШ району.  

Відмітила, що у порівнянні з 2009 роком захворюваність школярів у районі знизилась на 18,1 % (органів дихання, психоневрологічної патології, 

сечостатевої системи, лор органів, ортопедичної, хірургічної та ендокринної патологій. Підвищення захворюваності: захворювання очей (на 20,7 %), 

серцево-судинної в 1,2 рази, кровоносної системи на 11,7 %, шлунково-кишкового тракту на 8,6 %.  

Серед захворювань, найбільшу питому вагу мають: ортопедична патологія (27,5%), хвороби очей (20,3 %), ендокринна патологія (16,2%), хвороби 

шлунково-кишкового тракту (9,8 %), серцево-судинна патологія (8,2 %), лор захворювання (7,5 %), хірургічна патологія (5,6 %), психоневрологічна 

патологія (3,6 %), хвороби крові (1,9 %), сечо-статевої системи- 1,8 %, інфекційні хвороби- 1,5 %, хвороби шкіри-1,09 %, органів дихання- 0,7 %.  

Хвороби шлунково-кишкового тракту (9,8 %) –зареєстровано- 163 випадки: ДЗВШ- 84, гастрити -20.  

Підвищений рівень захворюваності шлунково-кишкового тракту відмічається в таких закладах: Кривошиїнське НВО (1551,7), Малолисовецький НВК 

(1200,0), Кам’яногребельський НВК (731,0), Пищиківська ЗОШ (700,6), Дулицьке НВО (468,7), Горобіївський НВК (330,5).  

У порівнянні з минулим роком захворюваність шлунково-кишкового тракту збільшилась:  

Самгородоцька ЗОШ в 4,9 р., Кам’яногребельський НВК в 4,7 р., Кривошиїнське НВО в 2,6 р, Малолисовецький НВК в 3 р., Пищиківська ЗОШ в 3 р., 

Дулицьке НВО в 3 р., Горобіївський НВК в 2 р.  

Просила звернути увагу на організацію дієтичного харчування в школах. Розповіла про те, як правильно організувати дієтичне харчування.  

Вказала на основні порушення, виявлені під час перевірки : з перевірки  в інтернатних закладах, 16- в ЗОШ.  

Відібрано на дослідження 21 пробу харчових продуктів з харчоблоків. Мікробіологічного забруднення не виявлено. На наявність бактерій 

кишкової палички відібрано 75 змивів (виявлено в Сквирському ліцеї). 

Дослідження на калорійність: 12 проб, з них в 6 (50 % ) виявлено відхилення: ЗОШ № 5, НВК № 4, Шаліївська ЗОШ, Чубинецький Нок, 

Пищиківська ЗОШ.  

Термічна обробка-достатня.  

Виявлено порушення в проведенні С-вітамінізації. (ЗОШ № 5, НВК № 4).  

Розповіла про те, як правильно проводити С-вітамінізацію страв.  

ІІІ. Ухвалили:  

З метою збереження здоров’я дітей, попередження виникнення захворювань органів травлення, інших інфекційних захворювань, а 

також з метою компенсації фізіологічних потреб дітей, буфети загальноосвітніх закладів забезпечувати продуктами натурального 

походження з високою харчовою і біологічною цінністю, заборонити включення до асортименту шкільних буфетів продуктів, які не мають 

позитивного висновку Міністерства охорони здоров’я України; 

здійснити ряд таких заходів: 

- відділу освіти закупити медикаменти та розповсюдити їх в усі ЗОШ району для проведення С-вітамінізації страв; 

- не допускати порушень вимог Інструкції з С-вітамінізації страв; 

- в кожній ЗОШ району вивчити питання охоплення дієтичним харчуванням учнів та провести відповідну роботу з батьками щодо його 

впровадження; 



- посилити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо недопустимості використання фасованих макаронних виробів («Мівіна»), супів 

швидкого приготування, чіпсів, сухариків, «повітряного рису», смажених горіхів, бульйонних кубиків, газованих напоїв, кетчупів (ці 

продукти не є життєво необхідними для дітей і не компенсують фізіологічні потреби дитячого організму); 

- провести бесіди з учнями про те, що систематичне вживання натщесерце продуктів, до складу яких включено складові, що не відносяться 

до натуральних продуктів харчування через вміст штучних фарбників, консервантів, ароматизаторів, підсолоджувачів, газу викликатимуть 

подразнення слизової оболонки шлунку і сприятимуть розвитку гастритів, виразкової хвороби; 

- посилити протиепідемічні заходи щодо попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь у закладах освіти.  

 

ІV. Слухали: керівника ТОВ «Берегиня» Барабан Л.А. про організацію діяльності учасників навчально-виховного процесу закладу з питань 

покращення якості харчування учнів шляхом залучення спонсорських коштів та батьківської допомоги. барабан Л.А. відмітила, що кошти, закладені 

з держбюджету на харчування однієї дитини невеликі, і, фактично, організувати збалансоване харчування та ще й виконати норми неможливо. Проте 

вихід вбачає у наданні допомоги з боку батьків. Це допомога овощами.  

ІV. Ухвалили:  

- з нового навчального року звернутись до райдержадміністрації з проханням: на рівні держави вирішити питання про поліпшення 

фінансування харчування учнів, визначення рівня батьківської допомоги на одну дитину (овочі, фрукти).  

 

V. Слухали: Кривду Н.І., методиста відділу освіти, яка зачитала рекомендації щодо поліпшення організації безпечного та якісного харчування учнів 

у загальноосвітніх навчальних закладах району (додаток).  

V. Ухвалили: забезпечити належне виконання вказаних рекомендацій, не допускати порушень законодавства з питань харчування учнів.  
           

 

             Начальник відділу освіти   О.В.Заболотний 

     

 

         Методист РМК Кривда Н.І.  
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Харчування школярів - 

болюча тема 

- А чи можна зарахувати до шкільних хвороб, приміром, гастрит, який "заробляють" діти на 

бутербродах? 

- Тема харчування школярів - дуже болюча. Знову ж таки багато шкіл не готові до того, щоб забезпечити 

дітей повноцінним харчуванням. А враховуючи те, що діти переважну частину дня перебувають у школі, 

самі розумієте, наскільки важливим є вплив цього чинника на здоров'я дитини. Державними 

санітарними правилами і нормами передбачено організацію триразового харчування (сніданок, обід та 

підвечірок) для учнів початкової школи, дворазового (сніданок та обід) для учнів, які відвідують групи 

подовженого дня, одноразового (сніданок) і (за бажанням батьків) гарячі обіди для решти учнів. Для 

учнів, які перебувають на диспансерному обліку, має бути організоване дієтичне харчування. Тому 

вражають дані про те, що у 20% шкіл взагалі відсутнє харчування, у міських школах обідають лише до 

15% дітей. Не кажучи вже про те, що поняття "обід" має передбачати не просто вживання їжі, а 

дотримання рекомендованого фахівцями раціону. Спеціальні наукові дослідження харчового раціону 

дітей виявили, що в середньому енергетична цінність добового раціону дітей не відповідає 

рекомендованій нормі (вона становить 3200 ккал на добу для хлопчиків, 2650 ккал - для дівчаток). 

Відповідно встановлено значне зниження споживання білків школярами. Добова норма білка для 

хлопчиків - 104 г, для дівчаток - 86. Батьки також повинні знати, що 55% загальної кількості білка має 

надходити з продуктів тваринного походження. На жаль, у харчуванні наших школярів цієї норми не 

дотримуються. Так само діти не вживають достатньої кількості жирів (норма для хлопчиків - 94 г, для 

дівчаток - 77 г), порушується співвідношення в споживанні рослинних і тваринних жирів (частка 

останніх має становити 70%). Чітко має витримуватися і співвідношення у раціоні білків, жирів та 

вуглеводів. Для дітей воно становить 1:1:4. Доведено й те, що діти, особливо ті, що проживають у містах, 

недоїдають молочних продуктів (у середньому 80-90 г за фізіологічної норми до 500 г), риби (чверть 

фізіологічної норми, яка становить 40 г на добу). Хоча, як не прикро, це стосується і сільських дітей. 

Особливе значення для підтримання здоров'я учнів мають мікронутрієнти - вітаміни та мінеральні 

речовини. Натомість доводиться констатувати значний дефіцит вітаміну росту А - менш як половина 

реальної потреби, кальцію - 34-44% потреби, вітамінів групи В та РР, фосфору і заліза (майже вдвічі 

менше за норму), цинку й міді. 

Саме на забезпечення достатньої кількості цих складових у раціоні дитини-школяра мають звернути 

увагу батьки. Адже від повноцінності харчування залежить і успішність дитини в навчанні, і її 

нормальний фізіологічний розвиток, і опірність організму до навантажень та негативних чинників 

навколишнього середовища. Поєднання гіповітамінозу А з дефіцитом тваринного білка та кальцію вкрай 

негативно позначається на фізичному розвитку дитини, спричинює порушення обміну речовин, а відтак і 

функціональний розлад травної системи. 

За даними поглиблених медичних оглядів, у структурі загальної захворюваності школярів 2-е місце 

посідають якраз хвороби органів травлення (виразки шлунка, гастрит, дуоденіт, хронічний гепатит, 

холецистит, хвороби підшлункової залози тощо). І причиною того може бути як незадовільна організація 

харчування в навчальних закладах, так і недостатній контроль за цією проблемою самих батьків. 

- Але якщо батьки можуть дещо відкоригувати харчування дітей, чи можуть вони захистити своїх чад від 

дедалі зростаючого навчального навантаження в школі? 

- Безперечно, що така проблема є і потребує вона серйозного втручання на рівні держави. Адже гігієнічна 

оцінка навантаження учнів та організації навчально-виховного процесу свідчить про те, що в 

інноваційних закладах, приміром, тривалість навчального навантаження перевищує допустимі межі на 1-

3 год. Робочий день гімназистів триває 9-10 год. При цьому не завжди враховують ступінь складності 

предметів, не дотримують рекомендацій фахівців щодо необхідності чергування складних предметів з 

уроками динамічного наповнення. Безперечно, захист прав дитини - обов'язок держави. Та найліпше 

розуміють і відчувають свою дитину рідні мама й татко. Тому саме їм вирішувати, якою вона виросте. 

Тож батьківське слово буде найвагомішим й остаточним. 

 

Діти, особливо ті, що проживають у містах, недоїдають молочних продуктів (у середньому 80-90 г за 

фізіологічної норми до 500 г), риби (чверть фізіологічної норми, яка становить 40 г на добу) 

 



Особливе значення для підтримання здоров'я учнів мають мікронутрієнти - вітаміни та мінеральні 

речовини 

 

Батькам варто задуматися, чи готові вони мати в сім'ї комп'ютерного генія за рахунок його ж здоров'я 

 

Характеристика основних дієт 
 

Дієта № 1 призначається при хронічних запаленнях шлунка з нормальною та підвищеною кислотністю, 

при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки.  

 

Рекомендуються харчові продукти та страви, які не мають сильної сокогінної дії і не містять грубої 

рослинної клітковини. Виключають прянощі, продукти із значною кількістю солі, алкогольні напої. 

Страви готують у відвареному, паровому та протертому вигляді. Дієта фізіологічно повноцінна, містить 

100 г білків, 100 г жирів, 400—500 г вуглеводів, 3000—3200 ккал (12,5—13,4 МДж). 

 

Дієта №2 призначається при хронічних запаленнях шлунка з секреторною недостатністю, при хронічних 

запаленнях кишок (коліти, ентероколіти). Ця дієта характеризується обмеженням механічних та 

термічних подразників з метою оберігання шлунка та кишок від подразнення, нормалізації секреторної 

та моторної функцій органів травлення. Рекомендуються різноманітні харчові продукти та страви в 

подрібненому вигляді, які не містять грубої рослинної клітковини. Молоко не дозволяється, їжа не 

повинна бути гострою. Дієта повноцінна: 100 г білків, помірне обмеження жирів (80—90 г), нормальна 

кількість вуглеводів (400—450 г) та солі, 3000—3200 ккал (12,5—13,4 МДж), підвищена кількість вітаміну 

С (100 мг) та нікотинової кислоти (30—45 мг), вітаміну В2 та В, (до 4—6 мг). Дозволяються продукти, які 

стимулюють секреторну функцію, — чай з лимоном, кава, какао, шинка, твердий сир, чорна ікра, 

оселедці (вимочені), кефір, вершки, сметана, яйця "в мішечок", м'ясні та грибні супи на бульйоні, різні 

каші. Забороняються свіжий хліб та свіжі вироби з тіста, жирне м'ясо та жирна риба, незбиране молоко, 

гострі, солоні страви, рибні консерви, морозиво. Призначають соляну кислоту з пепсином, шлунковий 

сік. 

 

Дієта № 3 призначається при запорах харчового походження з метою посилення моторної функції кишок. 

Дієта фізіологічно повноцінна із включенням продуктів та страв, які посилюють перистальтику та 

звільнення кишок. Страви готують у відвареному, смаженому та запеченому вигляді. Дієта містить 90— 

100 г білків (50 % тваринних), 90—100 г жирів (20—30 % рослинних), 450 г вуглеводів, 3100—3200 ккал 

(13,0—13,4 МДж), рідину не обмежують. Забороняються хлібобулочні та борошняні вироби з борошна 

вищого ґатунку, дрібні крупи, макаронні вироби, киселі, міцні чай, какао та кава. Призначають дієтичні 

продукти із значною кількістю клітковини, хлібні вироби з висівками та ін. 

 

Дієта № 4 призначається при хронічних запаленнях кишок (коліти та ентероколіти) з метою нормалізації 

функції кишок. Дієта фізіологічно повноцінна, з обмеженням механічних та хімічних подразників та 

ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ — Курсова робота Зберегти цю сторінку   

 

  

виключенням продуктів та страв, які посилюють бродіння в кишках. Страви готують у відвареному, 

смаженому та запеченому вигляді (без подрібнення). 

 

 

Виключають дуже гарячі та холодні страви. Дієта містить 120—140 г білків (60 % тваринних), 100—110 г 

жирів (15—20 % рослинних), 350—450 г вуглеводів, 3200—3400 ккал (13,4— 14,2 МДж). Забороняються 

хлібні вироби з борошна грубого помелу, жирне та жилисте м'ясо, копченості, жирні ковбаси, консерви, 

солоні, в'ялені вироби з м'яса та риби, незбиране молоко, солоні та гострі сири, сирі та круті яйця, 

більшість твердих жирів, бобові, грубі овочі, гриби, абрикоси, сливи, виноград, фініки, морозиво, кремові 

вироби, спеції, гірчиця, хрін, перець, виноградний сік, газовані напої. 

 

Дієта № 5 призначається при захворюваннях печінки та жовчного міхура. Характеризується обмеженням 

хімічних подразників та жирів (80 г). Не рекомендуються приправи, прянощі, копченості, гострі страви, 

бобові, гриби, овочі із значним вмістом ефірних масел (редис, редька, цибуля, часник), жирна риба, жирні 

сорти м'яса, сало, морозиво, холодні соки та мінеральні води, алкогольні напої, свіжі вироби із здобного 

тіста, смажені страви із сиру, смажені яйця. Дієта містить оптимальну кількість білків (100 г), вуглеводів 

(450—500 г) та енергії (3000 ккал; 12,6 МДж). В період загострення хвороби рекомендуються 

вегетаріанські супи, молочні та фруктові супи, нежирне м'ясо та риба у відвареному вигляді. 

Рекомендуються м'який некислий сир та вироби з нього, білковий омлет, молоко у різному вигляді. 

 



Дієта № 6 призначається при подагрі. Подагра — хронічне захворювання, зв'язане із порушенням 

пуринового обміну, затримкою та відкладенням в хрящах, сухожиллях, зв'язках, голосових зв'язках, 

стінках судин та кишок кристалів сечокислого натрію. Виходячи з цього, в першу чергу максимально 

обмежують продукти із значним вмістом пуринів, виключають алкогольні напої, обмежують кількість 

жирів, підвищують кількість вуглеводів та вітамінів. Забороняються субпродукти, м'ясні та рибні 

навари, холодці. Обмежуються зелений горох, боби, соя, сочевиця, продукти із значним вмістом щавлевої 

кислоти (щавель, шпинат, салат, ревінь), баклажани, сельдерей, редис, гриби. Виключаються чай, кава, 

какао, шоколад (як продукти із значним вмістом метилпурину). Калорійність їжі повинна бути помірно 

обмежена (2700 ккал; 11,3 МДж). 

 

Дієта № 7 призначається при захворюваннях нирок (нефрити, пієлонефрити, пієлоцистити та ін.). 

Призначають диференційно, залежно від характеру основного захворювання, форми та стадії перебігу 

хвороби. При цих захворюваннях повинне бути фізіологічно повноцінне харчування з обмеженням білків 

(20—50 г), жирів (80—90 г), багатих на холестерол, вуглеводів (350—400 г), кухонної солі (до б г) та 

рідини, речовин, які подразнюють нирки, з підвищеною кількістю вітамінів А та С. Дозволяються хліб 

без солі, різноманітні супи, страви із круп, овочів, макаронних виробів, молоко та молочні продукти, 

свіжий м'який сир, картопля, помідори, несолона капуста, свіжі огірки. Солодкі страви не обмежуються. 

Рекомендуються фрукти, ягоди, фруктові та овочеві соки. Забороняються алкогольні напої, пиво, солоні 

продукти, а також хрін, редис, петрушка, кріп, які містять значну кількість ефірних масел та шпинат, 

щавель й інші продукти із значним вмістом щавлевої кислоти. Калорійність 2100—2500 ккал (8,8—10,5 

МДж). 

 

Дієта № 8 призначається при ожирінні з метою зниження маси тіла та нормалізації обміну речовин. 

Ожиріння — загальне захворювання організму, коли надлишкова маса переважає нормальну на 20 і 

більше відсотків. Ожиріння в 95 % випадків — харчового походження, тобто це — результат 

систематичного переїдання. Виходячи з цього, при ожирінні обмежують кількість жирів та вуглеводів, 

особливо легкозасвоюваних, рідини, кухонної солі, виключають алкогольні напої та гострі страви. 

Водночас доцільно підвищити фізичну активність. Енергетична цінність дієти зменшується за рахунок 

вуглеводів (150 г) та жирів (70—75 г), з достатнім вмістом повноцінних білків (100 г), поліненасичених 

жирних кислот, вітамінів та мінеральних речовин. Забороняються хлібобулочні вироби з борошна вищих 

ґатунків, із здобного тіста, жирне м'ясо, копчені продукти, жирна риба, жирні молочні продукти — 

жирний, м'який та твердий сири, сметана, вершки, сало, макаронні вироби, солодкі фрукти, кавуни, 

солодощі, різні соуси, гірчиця, хрін, прянощі, міцні м'ясні, рибні та грибні супи, гострі та солоні закуски, 

напої та соки із значним вмістом цукру. Калорійність 1600— 1700 ккал (6,7—7,1 МДж). 

 

Дієта № 9 призначається при цукровому діабеті. Оскільки при цукровому діабеті порушується засвоєння 

глюкози, то з раціону виключаються солодкі продукти та солодкі страви. Забороняються цукор, мед, 

солодкі фрукти, овочі та фрукти із значним вмістом вуглеводів (картопля, маніока, батат, банани, 

виноград, кавуни, ізюм, чорнослив, урюк), сало, а також гострі та жирні сири, жирна риба, жирне м'ясо, 

жирні ковбаси, хлібобулочні вироби з борошна вищих ґатунків та здобного тіста, гострі соуси, міцні 

бульйони, гострі закуски, усі соки та напої із значним вмістом цукру. Дієта повинна бути фізіологічно 

повноцінною, з обмеженням жирів, вуглеводів, енергії, з підвищеним вмістом вітамінів, 100 г білків (до 60 

% тваринних), 65—85 г жирів (25—30 % рослинних), 250—300 г вуглеводів, 2400—2500 ккал (10—10,5 

МДж). 

 

Дієта N° 10 призначається при захворюваннях серцево-судинної системи (атеросклероз та його прояви: 

інфаркт міокарда, інсульт, гіпертонічна хвороба та ін.). Характеризується обмеженням жирів (75—80 г), 

особливо тваринних, кухонної солі (до 5 г), рідини (до 1,5 л), грубої клітковини та екстрактивних речовин 

м'яса, риби, грибів. Призначаються продукти із значним вмістом солей калію (свіжі овочі та фрукти, 

молоко та молочні продукти). їжа повинна бути протертою або добре розвареною. Мета дієти — 

підвищити виділення сечі, зменшити навантаження на серце під час травлення їжі і зміцнити серцевий 

м'яз. Дієта повинна бути фізіологічно повноцінною, насиченою вітамінами та мінеральними речовинами, 

особливо солями калію (білків — 70 г, жирів — 60 г, вуглеводів — 350 г). Калорійність 2200 ккал (9,2 

МДж). 

 

Дієта № 15 призначається при різних захворюваннях без порушень з боку травної системи, які не 

потребують спеціальних лікувальних дієт. Ця дієта використовується також як перехідна після 

призначення інших лікувальних дієт. Дієта фізіологічно повноцінна: білки — 100 г, жири — 100 г, 

вуглеводи — 400—450 г, енергія 2700—3000 ккал (11,3—12,6 МДж) з підвищеним вмістом вітамінів, 

обмежують лише важкопере-травлювані та гострі продукти. 

 



Останнім часом набули значного поширення алергічні захворювання. Для їх лікування застосовують так 

звані гіпоалергічні елімінаційні дієти, які ґрунтуються на усуненні з раціону харчових алергенів, а також 

харчових речовин, які викликають реакції з ними. У лікуванні алергічних захворювань використовують 

також режим повного голодування, що дозволяє істотно підвищити ефективність комплексного 

лікування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харчування школярів - 

болюча тема 

- А чи можна зарахувати до шкільних хвороб, приміром, гастрит, який "заробляють" діти на 

бутербродах? 

- Тема харчування школярів - дуже болюча. Знову ж таки багато шкіл не готові до того, щоб забезпечити 

дітей повноцінним харчуванням. А враховуючи те, що діти переважну частину дня перебувають у школі, 

самі розумієте, наскільки важливим є вплив цього чинника на здоров'я дитини. Державними 

санітарними правилами і нормами передбачено організацію триразового харчування (сніданок, обід та 

підвечірок) для учнів початкової школи, дворазового (сніданок та обід) для учнів, які відвідують групи 

подовженого дня, одноразового (сніданок) і (за бажанням батьків) гарячі обіди для решти учнів. Для 

учнів, які перебувають на диспансерному обліку, має бути організоване дієтичне харчування. Тому 

вражають дані про те, що у 20% шкіл взагалі відсутнє харчування, у міських школах обідають лише до 

15% дітей. Не кажучи вже про те, що поняття "обід" має передбачати не просто вживання їжі, а 

дотримання рекомендованого фахівцями раціону. Спеціальні наукові дослідження харчового раціону 

дітей виявили, що в середньому енергетична цінність добового раціону дітей не відповідає 

рекомендованій нормі (вона становить 3200 ккал на добу для хлопчиків, 2650 ккал - для дівчаток). 

Відповідно встановлено значне зниження споживання білків школярами. Добова норма білка для 

хлопчиків - 104 г, для дівчаток - 86. Батьки також повинні знати, що 55% загальної кількості білка має 

надходити з продуктів тваринного походження. На жаль, у харчуванні наших школярів цієї норми не 

дотримуються. Так само діти не вживають достатньої кількості жирів (норма для хлопчиків - 94 г, для 

дівчаток - 77 г), порушується співвідношення в споживанні рослинних і тваринних жирів (частка 

останніх має становити 70%). Чітко має витримуватися і співвідношення у раціоні білків, жирів та 

вуглеводів. Для дітей воно становить 1:1:4. Доведено й те, що діти, особливо ті, що проживають у містах, 

недоїдають молочних продуктів (у середньому 80-90 г за фізіологічної норми до 500 г), риби (чверть 

фізіологічної норми, яка становить 40 г на добу). Хоча, як не прикро, це стосується і сільських дітей. 

Особливе значення для підтримання здоров'я учнів мають мікронутрієнти - вітаміни та мінеральні 

речовини. Натомість доводиться констатувати значний дефіцит вітаміну росту А - менш як половина 

реальної потреби, кальцію - 34-44% потреби, вітамінів групи В та РР, фосфору і заліза (майже вдвічі 

менше за норму), цинку й міді. 

Саме на забезпечення достатньої кількості цих складових у раціоні дитини-школяра мають звернути 

увагу батьки. Адже від повноцінності харчування залежить і успішність дитини в навчанні, і її 

нормальний фізіологічний розвиток, і опірність організму до навантажень та негативних чинників 

навколишнього середовища. Поєднання гіповітамінозу А з дефіцитом тваринного білка та кальцію вкрай 

негативно позначається на фізичному розвитку дитини, спричинює порушення обміну речовин, а відтак і 

функціональний розлад травної системи. 

За даними поглиблених медичних оглядів, у структурі загальної захворюваності школярів 2-е місце 

посідають якраз хвороби органів травлення (виразки шлунка, гастрит, дуоденіт, хронічний гепатит, 

холецистит, хвороби підшлункової залози тощо). І причиною того може бути як незадовільна організація 

харчування в навчальних закладах, так і недостатній контроль за цією проблемою самих батьків. 

- Але якщо батьки можуть дещо відкоригувати харчування дітей, чи можуть вони захистити своїх чад від 

дедалі зростаючого навчального навантаження в школі? 

- Безперечно, що така проблема є і потребує вона серйозного втручання на рівні держави. Адже гігієнічна 

оцінка навантаження учнів та організації навчально-виховного процесу свідчить про те, що в 

інноваційних закладах, приміром, тривалість навчального навантаження перевищує допустимі межі на 1-

3 год. Робочий день гімназистів триває 9-10 год. При цьому не завжди враховують ступінь складності 

предметів, не дотримують рекомендацій фахівців щодо необхідності чергування складних предметів з 

уроками динамічного наповнення. Безперечно, захист прав дитини - обов'язок держави. Та найліпше 



розуміють і відчувають свою дитину рідні мама й татко. Тому саме їм вирішувати, якою вона виросте. 

Тож батьківське слово буде найвагомішим й остаточним. 

 

Діти, особливо ті, що проживають у містах, недоїдають молочних продуктів (у середньому 80-90 г за 

фізіологічної норми до 500 г), риби (чверть фізіологічної норми, яка становить 40 г на добу) 

 

Особливе значення для підтримання здоров'я учнів мають мікронутрієнти - вітаміни та мінеральні 

речовини 

 

Батькам варто задуматися, чи готові вони мати в сім'ї комп'ютерного генія за рахунок його ж здоров'я 

 

У школі-інтернаті для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають хронічні 

захворювання, відсутнє дієтичне харчування, вкрай необхідне для цієї категорії неповнолітніх. Тут 

навчається хлопчик хворий на цукровий діабет з інсуліновою залежністю. За висновком лікарів йому 

рекомендовано дієтичне харчування. Проте дієтичні страви йому не готуються, дієтичні продукти не 

замовляються, що є грубим порушенням права дитини на охорону життя і здоров’я. Перевірка цього 

закладу встановила, що діти систематично не отримують в повному обсязі молоко, м’ясо, натуральні 

соки, свіжі овочі та фрукти. Тобто не виконуються норми харчування. Соромно говорити про ці факти, 

бо це діти, які лишились без батьків, обов’язок щодо належного їх забезпечення взяла на себе держава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харчування 

Організація контролю 

5. Директор 

6. Учні 

7. Класні керівники 

8. Медичний представник 

9. Соціальний педагог чи психолог 

10. Комісія громадського контролю з організації харчування 

11. Представники батьківської громадськості. 

  Комісія громадського контролю за якістю харчування: 

- Контроль за організацією повноцінного збалансованого харчування; 

- Контроль за роботою харчоблоку; 

- Контроль за організацією постачання продуктів харчування.  

  Контроль за організацією повноцінного збалансованого харчування: 

- використання продуктів; 



- складання меню відповідно до рецептури страв; 

- правильність виписки продуктів; 

- виявлення, облік і забезпечення харчуванням дітей, які потребують індивідуального 

харчування; 

фізіологічна повноцінність харчування; 

- контроль за місячним набором продуктів і розрахунком їх хімічного складу.  

Контроль за роботою харчоблоку:  

- правильність закладки продуктів, їх кулінарна обробка, вихід страв; 

- якість продуктів, які поступають для приготування їжі; 

- ведення документації і наявність довідкових таблиць; 

- санітарний стан харчоблоку; 

- проведення С-вітамінізації, наявність необхідного обладнання на харчоблоці.  

Контроль за організацією постачання продуктів харчування:  

- своєчасна заявка на продукти та її задоволення; 

- стан постачання продуктів, їх якість, асортимент.  

Стенд для батьків та учнів 

- щоденне меню з переліком страв та їх виходом; 

- рекомендації батькам та учням; 

- склад комісії з громадського контролю; 

- інформація про постачальників.  

Рекомендації щодо харчування 

Річний план: 

У річних планах роботи спланувати роботу з організації харчування та контролю за 

харчуванням з обов’язковим зазначенням термінів контролю та відповідальних.  

-аналітична частина річного плану повинна містити ґрунтовний аналіз роботи з 

питань організації харчування за минулий рік; 

бажано розробити окремий розділ річного плану з обов’язковою наявністю відміток 

про його виконання.  

Накази: 

- про організацію харчування учнів у закладі (на підставі розпорядження голови РДА 

та наказу по відділу освіти до 01.09); 

- про організацію безкоштовного пільгового харчування (на підставі розпорядження 

голови РДА та наказу по відділу освіти до 01.09.); 

- про призначення відповідального за організацію та облік безкоштовного 

харчування (на підставі розпорядження голови РДА та наказу по відділу освіти до 

01.09.); 

- про створення бракеражної комісії (її обов’язки); 

- про затвердження списку дітей, які потребують дієтичного харчування- на основі 

списків таких дітей, рекомендованих медичними працівниками. До наказу додається:  

-список дітей; 

- розподіл на медичні столи харчування, рекомендовані медичними працівниками 

згідно з діагнозами учнів (в наявності у відповідального за харчування, зав їдальні, 

медичних працівників).  

Нормативно не прописано, що повинно бути 4 накази, це може бути 1 наказ, але у 

ньому все зазначити.  

Графіки 

Повинні бути розроблені графіки харчування учнів у шкільних їдальнях відповідно 

до р.10 ДСанПіН 5.5.2.008-01; 



Повинні бути розроблені графіки чергування вчителів в їдальнях під час прийому їжі 

учнями; 

На графіках повинна стояти дата затвердження підпис керівника закладу та печатка.  

    Де розглядається питання:  

- на педагогічних радах - у протоколах повинні бути конкретно поставлені завдання 

щодо організації харчування школярів, чітко визначені відповідальні та терміни 

виконання заходів; 

- - на засіданнях ради закладу. 

Повинен бути організований контроль за виконанням прийнятих рішень.  

Меню: 

 Щоденні меню повинні бути підписані директором та медичним працівником.  

 Примірні двотижневі меню затверджуються відповідно до пунктів 22,23,26 

спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і 

науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» керівником (навчального 

або оздоровчого закладу, підприємства громадського харчування або організації, що 

надають послуги із забезпечення харчування дітей) та погоджуються з 

територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.  

Посуд: 

- маркування посуду повинно відповідати ДСанПіН-5.5.2.008-01; 

- не можна використовувати пощерблений посуд відповідно до абзацу 4 «Державних 

санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН-5.5.2.008-01)» 

Документи шкільної їдальні: 

- Технологічні карти; 

- Накладні на поставку продуктів харчування; 

- Журнал бракеражу сирої та готової продукції; 

- Щоденні добові норми проби страв.  

Технологічні карти: 

- затверджені відповідно до п.10 наказу Міністерства економіки України «Про 

Порядок розробки та затвердження технологічної документації» від 25.09.2000 № 

210. Повинні бути погоджені з головним санітарним лікарем та затверджені 

директорами підприємств. 

Накладні на поставку продуктів харчування: 

- Повинні бути накладні на поставку продуктів харчування. ―Продукти харчування та 

продовольча сировина повинні надходити до навчальних та оздоровчих закладів 

разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість 

(накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної 

експертизи тощо)».  

П. 15 спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства 

освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку 

організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» 

Журнали: 

Повинна бути відповідність обліку відсутніх учнів на предметних сторінках класного 

журналу, журнали обліку відсутніх по школі та звіту відповідальних за організацію 

харчування і облік безкоштовного харчування; 

Журнали бракеражу сирої та готової продукції: 

- До журналу готової продукції заносяться всі страви, які готуються та вживаються 

учнями, заноситься випічка,  що випікається та реалізується в їдальні закладу.  



Повинен зазначатися час кінцевої реалізації продукції, які мають обмежений строк 

реалізації. (пункти 15,20,26 спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та 

Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження 

Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах») 

Щоденні добові норми проби страв: 

повинні братися медичною сестрою або заввиробництвом відразу після виготовлення і 

зберігатися у спеціальній тарі у холодильнику в медичному кабінеті на харчоблоці 

 


