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1. Загальні вимоги до організації харчування робітників і службовців 

Раціональна організація ресторанного господарства на виробничих підприємствах залежить від 
ряду чинників. Найважливіші з них визначаються особливостями організації промислового вироб-
ництва і ступенем концентрації робітників та службовців. За ступенем концентрації колективи 
поділяються на зосереджені і розосереджені (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Класифікація контингентів споживачів за місцем роботи у закладах ресторанного 
господарства 

 
Чисельність працюючих у розосереджених колективах не перевищує 100 чоловік. Характерними 

рисами організації їх виробничого процесу є рухливість робочих місць, їх мала концентрація на 
виробничих ділянках, значна віддаленість місць роботи від населених пунктів, а отже, і стаціонарних 
підприємств ресторанного господарства, тимчасовий характер виробництва. 

Характерна риса зосереджених колективів - значна концентрація робочих місць, розташованих у 
стаціонарних підприємствах. 

Більшість робітників, зайнятих у промисловості, трудиться в умовах зосереджених колективів. 
Питома вага розосереджених колективів у цілому невелика - 10-15%, однак в окремих галузях, 
наприклад, у паливній промисловості, промисловості будівельних матеріалів, чорної і кольорової 
металургії, розосередженість колективів значна і відповідно дорівнює 60, 23, 22%. У більшості галузей 
промисловості переважають звичайні перервні виробничі процеси, що передбачають можливість 
регламентованих обідніх перерв. В умовах звичайних виробництв установлюється єдина у межах цеху 
(ділянки) регламентована перерва тривалістю 30-45 хвилин. Вона східчаста -у межах цехів усього 
промислового підприємства, завдяки чому створюється рівномірний інтенсивний потік споживачів у 
залі в період обіду, сніданку, вечері. Це дозволяє організувати харчування працівників промислового 
підприємства у певній черговості при дотриманні такої важливої умови, що чекання початку 
обслуговування для кожного споживача не перевищуватиме 5 хвилин. 

На підприємствах із конвеєрним виробництвом, де праця робітників тісно взаємопов'язана, 
доцільна єдина обідня перерва для всієї зміни або хоча б тієї частини робітників, які працюють на 
конвеєрі та обслуговують конвеєр. Через це створюються дуже інтенсивні потоки споживачів, що 
ускладнює організацію процесу обслуговування. 

Безупинні виробничі процеси займають значну питому вагу І металургійній, скляній і фарфоро-
фаянсовій, хімічній і гумово-азбестовій, харчовій, целюлозно-паперовій промисловості. Вони 
обумовлені характером безупинного технологічного процесу. Робітники, зайняті на безупинних 
технологічних процесах, не мають регламентованих обідніх перерв і використовують для них час 
технологічних перерв. Відвідування ними підприємств ресторанного господарства вкрай нерівномірне. 

Загальний час обідньої перерви цієї категорії робітників, зайнятих у першу зміну, триває 3 
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години, в другу зміну - 2 години, в третю - 1 годину, при індивідуальній його тривалості менші-30 
хвилин. 

При обслуговуванні підземних робітників необхідна організація харчування в наземних і 
підземних умовах. Загальний обідній час працівників, що працюють під землею, триває близько 2 
годин при індивідуальній його тривалості 30 хвилин. У наземних підприємствах ресторанного 
господарства шахтарі харчуються до і після зміни. 

Розосереджений контингент також складають колективи по прокладці газо- і нафтопроводів, 
залізничних колій, будівництву будинків і споруд, різних видів доріг, високовольтних ліній електро-
передач, зрошувальних і водяних каналів; здійснюючі меліоративні роботи; заготівлю лісу; 
геологорозвідку; видобуток нафти, газу й інші роботи. 

При організації їх харчування необхідно враховувати особливості виробничого процесу 
відповідного розосередженого колективу, рухливість робочих місць, малу концентрацію робітників на 
виробничих ділянках, значну відстань місць роботи від населених пунктів, а отже, і стаціонарних 
підприємств ресторанного господарства, тимчасовий характер виробництва. Перерва в окремих 
бригадах встановлюється одночасно. Його тривалість від 30 хвилин до 1 години. 

У ряді випадків можливе створення як зосереджених контингентів, так і розосереджених. Так, 
будівництво великих промислових об'єктів допускає велику концентрацію робочої сили, невеликі 
об'єкти зводяться силами невеликих бригад. У той же час на окремих виробництвах (і галузях) 
одночасно можливо здійснення декількох взаємозалежних, різних за характером виробничих процесів. 
Всі ці особливості варто враховувати при організації харчування робітників. 

Організація ресторанного господарства на промислових, транспортних й інших підприємствах 
здійснюється в наступних закладах ресторанного господарства: їдальні місткістю 50, 100, 150, 200, 300, 
400, 500 місць, закусочній (пельменні, млинцеві, сосискові тощо), кафе і буфетах. Об'єм послуг, що 
надаються робітникам та службовцям на території заводів і фабрик, може бути збільшений за 
рахунок магазинів кулінарії, що реалізують різні кулінарні і кондитерські вироби, напівфабрикати і 
деякі супутні продовольчі товари. Магазини кулінарії можуть бути розміщені в однім будинку з їдаль-
нею або окремо. Розміщення закладів ресторанного господарства на заводах і фабриках передбачається 
генеральним планом промислового підприємства.  

Специфічні особливості основного виробництва визначають необхідність диференційованого 
підходу до організації обслуговування. 

У підприємствах із чисельністю працівників від 1 до 10 тис. чоловік (але не менше 250 чоловік у 
максимальну зміну) необхідно створювати їдальні, призначені для обслуговування робочих декількох 
цехів, а також буфети, кімнати для приймання їжі при окремих цехах. 

Якщо в найбільш численній зміні стаціонарного промислового об'єкта трудиться менше 30 чоловік, 
то за узгодженням з органами Державного санітарного нагляду передбачаються кімнати для приймання 
їжі, що повинні бути обладнані кип'ятильниками, холодильниками, електричними плитками, обідніми 
столами, столами для збору використаного посуду й умивальником для миття рук. 

Розосереджені колективи, як-от: робітники нечисленних бригад, що знаходяться в польових умовах 
(бригади ремонту доріг, ліній електропередач, по прокладці нафтогазопроводів і т. д.), і в ряді випадків 
численні бригади, що знаходяться в польових умовах, за місцем перебування котрих немає 
тимчасових або стаціонарних закладів ресторанного господарства, обслуговуються на робочих 
місцях. 

У кожному конкретному випадку при виборі споруд і будівель для їдалень у місцях праці 
розосереджених колективів повинні максимально враховуватися конкретні умови, тривалість роботи на 
одному місці, чисельність колективу, віддаленість від населеного пункту й ін. 

При тривалості роботи розосереджених колективів до одного року передбачається використання 
пересувних їдалень-роздавальних і буфетів, обладнаних на автомобілях високої прохідності для подо-
лання значних відстаней у польових умовах. За один рейс вони повинні обслужити декілька бригад. 
При тривалості роботи на однім місці понад один рік їдальні розміщують у контейнерах і збірно-
розбірних будівлях. 

Працівники розосереджених колективів, що працюють в особливо важкодоступних місцях 
(велика частина працівників, зайнятих на підземних роботах, лісоруби в гірських умовах і ін.), 
доставляють їжу до робочих місць самостійно. 

Робітники та службовці невеликих підприємств (торгів;іі, побутового обслуговування й ін.) із 
кількістю працюючих до 50 чоловік користуються послугами загальноміських їдалень, кафе, 
розташованих поблизу, або ці підприємства надають кейтерингові послуги   їм,   тобто   згідно   з   
замовленням   доставляють   страви, порціоновані в спеціальний посуд, термотаці, стакани тощо. 
Посуд може бути одноразовий та багаторазовий. В останньому випадку його збирають при 
наступній доставці комплексних обідів. Комплексний обід у термотаці комплектують кухарі на 
конвеєрі. 

Послугами загальноміських закладів ресторанного господарства користуються також робітники та 
службовці, які через особливості своєї роботи не мають постійних робочих місць (листоноші, страхові 
агенти, водії міського транспорту та ін.). Робітники та службовці ресторанного господарства, охорони 
здоров'я, загальноосвітніх шкіл, вищих і середніх навчальних закладів, дитячих садочків, будинків 



відпочинку та інші харчуються в закладах ресторанного господарства, призначених для основних 
контингентів споживачів за місцем навчання, відпочинку тощо. 

Режим роботи закладів ресторанного господарства, що обслуговують робітників та службовців, 
повинен бути погоджений із керівництвом і профспілковою організацією підприємства, відповідати 
режиму їхньої роботи і сприяти забезпеченню найбільш сприятливих умов праці й відпочинку 
робітників і службовців. 

Найбільш раціональний час приймання їжі - через 3-4 години від початку роботи. Якщо обідню 
перерву змістити ближче до початку роботи, то вона буде збігатися з годинами найбільш високої 
продуктивності праці, зсув її до кінця робочого дня приведе до занадто тривалого зниження 
продуктивності праці і після обідньої перерви в робітників не буде достатньо часу для відновлення 
високої працездатності. 

На більшості виробничих підприємств встановлена одна обідня перерва тривалістю від 30 хвилин 
до 1 години. При п’яти-, шестиденному робочому тижні, як показують дослідження, доцільні дві 
перерви (у рамках загального ліміту обідньої перерви). Найбільш оптимальною вважається наступна 
структура робочого часу: при шестигодинному робочому дні повинна бути одна перерва через З 
години після початку роботи зміни на 40-45 хвилин, при семигодинному робочому дні - дві перерви: 
перша на 10 хвилин через дві години після початку роботи, друга - на 30 хвилин через 4 години 10 
хвилин після початку роботи. При тривалості робочого дня 8 годин 12 хвилин слід також давати дві 
перерви: перша - 13 хвилин через 2 годин 47 хвилин після початку роботи, друга - на 30 хвилин через 
5 годин після початку роботи. 

Рекомендований режим праці і відпочинку робітників та службовців дозволяє рівномірно 
розподілити навантаження протягом робочого дня, раціонально чергувати процеси праці і 
відпочинку. У першу перерву можна забезпечити працюючих молоком, газованими або білково-
вітамінізованими напоями (що вкрай необхідно в умовах роботи в гарячих цехах, цехах із шкідливими 
умовами праці) або другим сніданком. На думку вчених, в цілому за рахунок раціонального харчування і 
повноцінного відпочинку продуктивність працюючих може підвищуватися за зміну на 11-12%, у тому 
числі за рахунок харчування - на 7,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Організація обслуговування зосереджених контингентів 

У підприємствах ресторанного господарства для робітників та службовців в основному 
застосовується метод самообслуговування. Залежно від місткості залів й інтенсивності потоку 
споживачі її застосовані різні його форми, серед яких важливе місце займає самообслуговування з 
розрахунком за абонементами. Впровадження цієї форми самообслуговування нерозривно зв'язано з 
організацією раціонального комплексного харчування різних контингентів працюючих з обліком їхніх 
енерговитрат і фізіологічних вимог харчування. 

Упровадження скомплектованих раціонів харчування дозволяє вирішити проблему механізації 
відпускання готової продукції в їдальнях заводів і фабрик з урахуванням характеру виробничого 
процесу. При обслуговуванні безупинних потоків споживачів на підприємствах із звичайним 
перервним виробничим процесом доцільно використовувати механізовані лінії безупинної дії. 
Продуктивність цих ліній коливається від 300 і більше обідів у 1 годину, тому вибір визначеного 
типу залежить від інтенсивності потоку споживачів і місткості всіх залів. Роздавальні лінії працюють 
ефективно в умовах достатньої інтенсивності вхідного потоку споживачів протягом тривалого 
проміжку часу (1-1,5 години). Такий потік цілком можливий при звичайному перервному виробничому 
процесі, що дозволяє скласти східчастий графік перерв окремих цехів і ділянок. При визначенні 
кількості роздавальних ліній необхідно виходити з того, що час чекання початку обслуговування не 
повинен перевищувати 5 хвилин. У зв'язку з цим східчастий графік перерв можна складати з 
інтервалом приблизно 5 хвилин, якщо використовують роздавальні лінії безперервної дії. 

Завдяки східчастому графіку перерв на промислових підприємствах із звичайним перервним 
процесом виробництва представляється можливим створення і циклічних потоків споживачів з 
інтервалом 20 хвилин за умови, що чисельність споживачів не повинна перевищувати місткості залу. 
Для відпуску скомплектованих обідів (сніданків, вечерь) циклічним потокам рекомендується вико-
ристовувати роздавальні лінії періодичної дії з накопичувачами раціонів харчування. 

Ємність накопичувачів повинна бути розрахована не менше, ніж на 70% від загальної кількості 
місць у залі. У міру розбору споживачами комплексних обідів із накопичувачів роздавальники 
закінчують комплектацію відсутньої кількості обідів, а потім комплектують їх для нового потоку 
відвідувачів. Протягом 20 хвилин споживачі встигають одержати готову продукцію, пообідати і 
перенести використаний посуд із столів на конвеєр збирання посуду. Роздавальникам цілком достатньо 
цього часу для закінчення обслуговування потоку споживачів, що надійшов, і заповнити комплексними 
обідами секції накопичувача для наступного потоку. 

На промислових підприємствах із конвеєрною технологією виробництва в окремих цехах 
(ділянках) можливе також створення циклічних потоків споживачів. При цьому необхідно враховувати, 
що потік споживачів, рівний чисельності працівників, зайнятих на конвеєрі, повинен 
обслуговуватися протягом однієї перерви. Для відпуску комплексних обідів (сніданків, вечерь) у 
їдальнях, де харчуються робітники таких виробництв, можуть бути рекомендовані переважно 
механізовані роздавальні лінії з накопичувачами скомплектованих раціонів харчування. 

Використання ліній цього типу дає споживачам можливість протягом мінімально короткого часу 
(2-3 хвилин) одержати комплексні обіди (сніданки, вечері). Загальний обідній час для одного потоку 
споживачів не перевищує 20 хвилин. 

Система обслуговування при одночасній обідній перерві в одну зміну вперше була застосована в 
їдальнях Волзького автомобільного заводу м. Тольятті. Необхідність обслужити одночасно біля тисячі 
споживачів потребує завчасного накопичення порціонованих страв і напоїв, що входять до складу 
скомплектованих раціонів харчування, і короткочасного збереження гарячих страв у теплових шафах-
накопичувачах на полицях пересувних стелажів. 

До появи споживачів у залі їдальні сервують столи. Ставлять глибокі тарілки, солодкі страви, 
кладуть хліб, столові набори, серветки. За 5 хвилин до приходу споживачів візки з першими стравами 
викочують у зал і на кожний восьмимісний стіл ставлять дві супниці на чотири порції кожна. Після 
того, як споживачі зайняли місця за обідніми столами, працівники викочують із теплових шаф візки з 
другими стравами, вздовж вільних проходів рівномірно розташовують їх у залі. Одночасно 
приступають до подавання других страв і збирання абонементних талонів. При цьому витрати часу 
споживачів на обід не перевищують 15 хвилин. Посуд після обіду збирає обслуговуючий персонал. 
Заслуговує на увагу досвід організації обслуговування споживачів в їдальні на 800 місць заводу ВЕФ, 
зал якого розташований на другому поверсі, а цех комплектації обідів - па третьому. Для цього 
використовують вертикальні транспортери-підйомники (патерностери). Обіди, не зняті з конвеєра, 
повертаються в цех комплектації. Кількість відпущених і повернутих обідів автоматично 
реєструється. 

Роботою трьох  бригад  комплектувальників  керує заступник завідувача виробництва, а роботою 
лінії в залі - завідуючий залу. І її і час обслуговування завідувач виробництва знаходиться на 
диспетчерському  пункті,  розташованому  в  окремому  приміщенні, і за допомогою телевізійної 
установки типу ПТУ-24 і телефонного зв'язку з 19 абонентами у виробничих цехах і залі їдальні 



контролює й управляє роботою виробництва, залу, регулює роботу конвеєрів відповідно до 
інтенсивності потоку споживачів. 

Важливе значення має організація раціонального харчування у вечірні і нічні зміни. На 
промислових підприємствах із перервним виробничим процесом підприємства ресторанного 
господарства обслуговують робітників у вечірню зміну протягом 1,5 годин, у нічну - 1 години. На 
виробництвах із безперервним технологічним процесом варто збільшити час обідньої перерви 
підприємств ресторанного господарства у вечірню зміну до 2 годин, а в нічну - до 1,5 годин. 

Для повного задоволення потреб робітників та службовців у послугах ресторанного 
господарства організовують харчування ДО початку і після закінчення зміни. У цей час 
функціонують підприємства ресторанного господарства, що знаходяться поблизу центральних 
прохідних або основних напрямів потоку робітників, що (ідуть на зміну або зі зміни. Якщо на 
промисловому підприємстві с адміністративно-побутові комплекси, що включають їдальні, то 
обслуговування харчуванням робітників перед і після зміни доцільно організувати в цих їдальнях. У 
період сніданку і перед нічною зміною на невеликих промислових підприємствах повинен працювати 
буфет, в асортименті якого обов'язково повинні бути гарячі страви і напої, а перед початком вечірньої 
зміни - їдальні, що реалізують повний обідній раціон. Для робітників та службовців вечірніх і нічних 
змін рекомендуються скомплектовані раціони харчування. 

При наявності нечисленних цехів (до 30 робітників) і їх віддаленості від підприємств 
ресторанного господарства більш, ніж на 300 м варто організовувати доставку їжі з базової їдальні на 
робочі місця в термоконтейнерах, термотацях або індивідуальних термосах. 

Для обслуговування працівників вечірніх і нічних змін можуть бути використані автомати по 
реалізації перших, других страв, молока, соків, гарячих напоїв і ін. Це раціонально організовувати для 
харчування робочих безупинних виробництв, цехи яких віддалені на значну відстань (500-600 м) від 
місць приймання їжі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3. Організація обслуговування розосереджених контингентів 

Обслуговування робітників вугільної промисловості. На підземних роботах у гірничодобувній 
промисловості зайнято понад 65% працюючих. Робітники деяких професій (забійники, прохідники) не 
можуть відлучатися від свого робочого місця. Для них необхідно дворазове харчування з обов'язковим 
прийманням їжі в шахті. При цьому варто враховувати велику розосередженість шахтарів по 
ділянках виробітки. 

Вивчення структури мережі ресторанного господарства на шахтах дозволило зробити висновок, 
що найбільш раціональним є сполучення їдальні, буфета і кафетерію з наступною схемою 
розміщення: буфет рекомендується розміщати при вході адміністративно-побутового корпусу шахти, 
кафетерій - по шляху проходження шахтарів до стовбура шахти. Для їдальні можливі два варіанти: в 
адміністративно-побутовому корпусі або в окремо стоячому будинку на відстані не більш 100 м від 
адміністративно-побутового корпуса. 

Їдальня є базовим підприємством. Вона має необхідні складські приміщення для збереження і 
приготування напівфабрикатів і готової продукції для реалізації у власних залах і для постачання буфету 
і кафетерію. У їдальні передбачені: основний зал, спеціальний зал для робітників, що приходять в 
спецодязі. Його місткість складає близько 20% місць від загальної їх кількості в їдальні. У великих 
їдальнях передбачений також зал дієтичного харчування, де можна брати харчування із собою в шахту. 
З цією метою передбачені приміщення для приготування і порціонування раціонів харчування, 
відділення для мийки термосів, фляг, бачків. 

Завантаження залів їдальні вкрай  нерівномірне. Найбільший потік споживачів буває з 6 до 7 
години, із 13 до 14, із 16 до 17 години Для   обслуговування   шахтарів   у   залах   їдалень   
використовують немеханізовані роздавальні лінії. 

Біля  стовбура шахти  або  на шляху проходження до  ш  
обладнують кафетерії, послугами яких користуються перед спуском робітники. Місткість кафетерію 
визначається обліковою чисельністю працюючих на шахті з розрахунку 50 чоловік на 1 місце. 

Кафетерії відіграють велику роль у забезпеченні шахтарів гарячими стравами, що порціонують 
в індивідуальні термоси і закладають у спеціальні сумки з брезенту. Комплексний обід, що 
складається з першої страви і напою в термосах, хліба, гастрономічних продуктів, овочів, шахтарі 
одержують з накопичувача, що обертається. Гарячі страви готують на кухні з напівфабрикатів. Поруч 
із кухнею розташоване відділення мийки і заповнення балонів водою, мийки фляг і термосів. 
Санітарну обробку фляг і термосів можна механізувати. 

Організація харчування під землею можлива за трьома схемами: індивідуальній, груповій, 
комбінованій. 

При індивідуальній схемі харчування робітники вугільних ділянок, транспорту для гарячого 
харчування використовують індивідуальні термоси, отримані в закладі ресторанного господарства або 
принесені з дому. Для індивідуального приймання їжі не виділяється спеціальних місць, воно 
здійснюється безпосередньо на робочому місці (у вугільному вибої) або при вході в лаву. Найбільш 
прийнятним місцем для цього є відкаточний штрек біля пускових пристроїв і місця збереження лісу 
і матеріалів. 

При груповій схемі їжа в термоконтейнерах (10-40 л) подається в підземну їдальню-роздавальню, 
що знаходиться біля стовбура або безпосередньо біля ділянки виробітки в спеціальних приміщеннях - 
нішах. 

При комбінованій схемі підземного харчування, яка застосовується на великих шахтах, 
робітники вугільних ділянок, що розташовані далеко від стовбура, користуються індивідуальними 
термосами, а для робітників біля стовбурного двору організовано підземну їдальню-роздавальню. 

Найбільш раціональною є їдальня-роздавальня на 30-40 місць площею приблизно 70 м2, у тому 
числі для приймання їжі - 54 м2. Вона складається з трьох зон: роздавального відділення, залу прий-
мання їжі, приміщення для миття рук. У їдальні застосовується самообслуговування з наступним 
розрахунком (головним чином у кредит). Заявку на доставку харчування в шахтну їдальню-
роздавальню складає майстер ділянки відповідно до чисельності робітників, зайнятих на підземних 
роботах. 

При гуртожитках їдальні і буфети функціонують цілодобово. 
Обслуговування робітників на будівництві. Колективи будівництв працюють в основному в дві 

зміни з максимальною чисельністю зміни 70-75% від усіх зайнятих на будівництві. 
У період підготування будівельних майданчиків нових промислових, сільськогосподарських і 
житлових об'єктів їжу працівникам доставляють автотранспортом у термосах або контейнерах. Найбільш 
вдалий контейнер "Комплект", випущений з цієї метою Мінським заводом холодильників. Він зручний у 
транспортуванні, зберігає задану температуру протягом 4-5 годин. Контейнер являє собою ізотермічний ящик 
розміром 656x480x364 мм, усередині якого є шість осередків для судків. Судок із нержавіючої сталі складається з 



трьох ємностей (для перших, других і третіх страв), герметично закритих кришками. Поставлені один на інший 
судки скріплюються дужкою, яка одночасно служить загальною ручкою для перенесення. 

Гарячою їжею термоконтейнери заправляють у стаціонарних їдальнях, завантажених не на повну 
потужність, або на спеціалізованих базових кухнях, що обслуговують декілька будівельних об'єктів. 

Для обслуговування будівельників широко використовують мобільні заклади ресторанного господарства: 
пересувні, контейнерні і збірно-розбірні. Пересувні підприємства залежно від способу транспортування бувають із 
жорстко закріпленою ходовою частиною (причепи, напівпричепи) або вмонтованими в різні засоби транспорту 
(автомобільний, залізничний, водяний). Вони мають більшу маневреність, забезпечують значну пропускну 
спроможність при невеликих габаритах компактно обладнаних приміщень, швидко підключаються до джерел 
харчування електроенергією, водою, зручні в експлуатації. 

В основному використовуються пересувні підприємства харчування, що представляють собою кузови-
причепи, що транспортуються автомобілями ЗІЛ або МАЗ. Пересувна їдальня-роздавальня СРП-22 розрахована 
на 22 місця з пропускною спроможністю 55 чол./год. Пересувна їдальня ПС-24 обладнана в автоприцепі, що 
складається з двох частин. В одній із них розташований торговельний зал на 24 місця, у другій - кухня-
роздавальня. 

Мобільність пересувних їдалень, що обслуговують працюючих у польових умовах, залежить від характеру 
виробництва (будівельний майданчик, польовий стан, лісорозробки). 

У незасвоєних і віддалених районах, на об'єктах розосередженого і лінійного будівництва рекомендуються 
такі мобільні підприємства, як вагони-їдальні, їдальні контейнерного типу, збірно-розбірні їдальні. На окремих 
будівництвах основним типом підприємстві харчування є вагон-їдальня. У даний час використовуються вагони 
їдальні типу ВС-12, ВС-12А, ВС-14, ВС-28, ВС-30 (цифра відповідає числу місць у їдальні). У вагоні-їдальні на 
14 місць харчується 100-150 будівельників за добу, на 28-30 місць - 300-400 чоловік за добу. 

Вагон-їдальня на 28 місць складається з двох спарених вагонів загальною площею 59,8 м2. У першому 
вагоні знаходяться тамбур і зал із місцем для роздавальні, у другому - кухня, комора продуктів, санвузол для 
співробітників і коридор. Тамбур, обладнаний вішалками для верхнього одягу споживачів, раковиною для 
миття рук і електрорушником. 

При тривалості будівельних робіт більш 1 року створюють тимчасові їдальні; їдальню контейнерного типу 
на 40 місць, збірно-розбірні їдальні на 50, 100, 150 місць; збірну-розбірну їдальню на 50 місць із магазином 
змішаної торгівлі на 2 робочі місця та ін. їдальня контейнерного типу має головну перевагу, характерну для 
пересувних підприємств - швидко вводиться в експлуатацію. Вона дешевше, тому що не має ходової частини і 
перевозиться до місця роботи різними транспортними засобами. Збірно-розбірні підприємства перевозяться і 
монтуються окремими конструктивними елементами, порівняно з пересувними і контейнерними вони більш 
зручні і мають велику місткість залу. Збірно-розбірні їдальні працюють як на напівфабрикатах, так і на 
сировині.

При значній віддаленості будівельних об'єктів від населених пунктів триразове харчування робітників 
організовують на будівельних майданчиках. На роботах по реконструкції і розширенню промислових 
підприємств, при будівництві в межах населеного пункту харчування робітників організовують у заводських 
або загальнодоступних їдальнях. 

Обслуговування робітників залізничного транспорту. Відмінними рисами праці робітників залізничного 
транспорту є наявність зосереджених колективів на електровагоноремонтних і тепловозоремонтних заводах, 
заводах залізничних конструкцій і розосереджених колективів робочих локомотивних і вагонних депо, шляхових 
машинних станцій, щебеневих кар'єрів, різних служб і дистанцій дороги (руху, шляху, сигналізації і зв'язку, 
енергопостачання, вантажних, будівельних і т.д.). На залізничному транспорті цілодобово працюють 
локомотивно-поїздні бригади, що ведуть вантажні і пасажирські потяги, причому з переходом залізничного 
транспорту на електровозну тягу час перебування машиністів у шляху значно збільшився. 

Специфічні умови праці різних колективів залізничного транспорту визначають і форми організації 
ресторанного господарства. Робітників обслуговує розгалужена мережа їдалень і буфетів. Поряд із цим у систему 
ресторанного господарства залізниць країни входять пункти, що забезпечують гарячою їжею стрілочні пости, 
сортувальні гірки, диспетчерський апарат, пункти технічного огляду вагонів. 

Пересувні бригади робітників, зайнятих на роботах по будівництву, електрифікації і реконструкції ділянок 
залізниць, обслуговують вагони-їдальні на 40-100 місць. Крім того, можуть бути використані вагони-ресторани. 
Шляховим робітникам, зайнятим на роботах по поточному і капітальному ремонту шляху, гарячу їжу можна 
доставляти й автотранспортом. 

Важливе значення має обслуговування локомотивних бригад в рейсі. Для цього їдальні комплектують 2-3 
наборами продуктів різної вартості. У індивідуальних термосах можна відпускати перші страви, гарячі напої. Щоб 
обслужити працюючих у нічну зміну, частина підприємств на залізничному транспорті працює цілодобово. 

Зосереджені колективи на залізничному транспорті обслуговують так, як і в інших галузях народного 
господарства, при цьому враховують чисельність робочих, характер виробничого процесу, змінність. На вузлових, 
сортувальних, дільничних та інших станціях, у пунктах зміни і відпочинку локомотивних бригад, а також при 
окремих підприємствах (депо, ділянка, майстерня, дистанція, склад) із чисельністю працюючих (в локомотивних 
бригадах) 150 чоловік і більше організовують їдальні; при чисельності працюючих від 50 до 150 чоловік доцільні 



закусочні, менше 50 чоловік - буфети з розрахунку 1 місце на 4 працюючих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Організація дієтичного харчування 

Дієтичне харчування працюючих організовують у дієтичних їдальнях і дієтичних відділеннях загальних 
їдалень. У їдальнях при промислових підприємствах для організації дієтичного харчування виділяється приблизно 
20% від загальної кількості місць, при навчальних закладах - 10%, у відкритій міській мережі - 5%. 

На формування потреб у дієтичному харчуванні (таблиця) впливають умови праці. Однак у всіх 
контингентів споживачів найбільшу питому вагу займає дієтичне харчування, що рекомендується при 
захворюваннях органів травлення. 
Таблиця  

Споживачі, що мають потребу у дієтичному харчуванні, % до загальної кількості  

Диференціація контингентів, 

що харчуються Р
аз

о
м
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Номер дієти 

1 2 5 7/10 8 9 11 

Загальнодоступна мережа 
закладів ресторанного 

господарства 

35 23 34 27 10 3 3 - 

Навчальні заклади 25 17 30 27 17 7 1 - 

Установи 30 24 36 30 9  1  

Легка промисловість 22 31 33 22 7 7 - - 

Машинобудівна 

промисловість 
17 28 34 25 11 1 1 - 

Вугільна промисловість  25 41 18 22 12 1 3 3 

Хімічна промисловість 15 39 16 29 6 4 2 4 

Металургійна промисловість 20 38 20 29 10 1 1 1 

Раціональна організація дієтичного харчування повинна передбачати організацію харчування за 
абонементами, прийом попередніх замовлень на обід, доставку їжі до робочих місць, придбання 
напівфабрикатів, доставку дієтичного харчування додому. Для розширення дієтичного харчування 
важливе значення має також підвищення якості обслуговування і зниження вартості харчування. 

Дієтичне харчування в їдальнях повинно бути організоване не менше 2 разів на добу. У меню 
дієтичних їдалень повинно бути декілька варіантів раціонів харчування різного призначення, побудо-
ваних за принципом їх біологічної повноцінності для забезпечення раціональної структури і 
повноцінності харчування працюючих. 

У загальнодоступних дієтичних їдальнях у меню повинні бути включені страви 5-6 основних дієт, 
у дієтичних їдальнях або відділеннях при виробничих підприємствах, вищих навчальних закладах - 
не менше трьох дієт. У меню поряд із дієтичними стравами необхідно включати фруктово-овочеві й 
овочеві соки, вітамінні напої, мінеральні води, настої трав. 

Дієтичні їдальні повинні в першу чергу забезпечуватися молоком, молочнокислими 
продуктами, сиром, вершковою і рослинною олією, нежирними сортами м'яса, птицею, свіжою рибою, 
овочами, фруктами й ін. Виробничі цехи цих їдалень повинні бути 
оснащені усіма видами устаткування й обов'язково спеціальними його видами для готування 
дієтичних страв - пароварними казанами, протиральними і збивальними машинами, жаровими шафами 
та ін. 

Крім приміщень, які мають усі їдальні, дієтична їдальня повинна мати кімнату відпочинку і кабінет 
лікаря. Для обслуговування хворих туберкульозом у дієтичних їдальнях повинні бути виділені окремі 
зали, мийна столового посуду зі спеціальним устаткуванням для обов'язкового кип'ятіння посуду і 
столових наборів; окремі умивальники для споживачів; спеціальні марковані тарілки, чашки, столові 
набори; окремий приймач для відходів, збору і дезінфекції залишків їжі. Дієтичні їдальні (відділення) 
повинні бути укомплектовані кваліфікованими кухарями, що мають відповідну підготовку з 
дієтичного харчування. 

Режим роботи дієтичних їдалень (відділень), що обслуговують робочих, службовців, колгоспників, 
студентів, необхідно погодити з керівництвом і профспілковою організацією підприємства, навчального 



закладу. У таких їдальнях в основному використовується метод самообслуговування, рідше - 
обслуговування офіціантами. 

Важливе значення має попередній продаж абонементів і путівок на дієтичне харчування. Для 
забезпечення працюючих дієтичним харчуванням між адміністрацією їдальні та відповідною профспілко-
вою організацією укладають договір про порядок і умови організації дієтичного харчування. 

Працівники, зайняті на виробництві зі шкідливими умовами праці, мають право на безоплатне 
одержання молока або інших рівноцінних харчових продуктів. Перелік цих професій і робіт визна-
чається керівниками підприємства за узгодженням із профспілковими організаціями відповідно до 
медичних показань, розробленими Міністерством охорони здоров'я. 

Право на одержання лікувально-профілактичних продуктів харчування мають також працівники, 
що тимчасово працюють на даному виробництві. Таким же правом користуються учні професійно-
технічних училищ, студенти й аспіранти. Роздача молока робиться в розфасованому вигляді. Для його 
збереження використовують холодильні камери і холодильники, для підігріву (у зимовий час) - теплове 
устаткування (електрокотли, електротермостати). 

На великих промислових комбінатах створені нічні санаторії-профілакторії 
загальнотерапевтичного профілю, де здійснюється медичне спостереження за хворими робітниками і 
комплексне їхнє лікування. У профілакторії працюючі проводять свій вільний час, одержують повний 
раціон харчування і медичну допомогу. При організації дієтичного харчування необхідно враховувати 
виробничі умови робітників, зайнятих на безперервних процесах, що передбачають доставку дієтичного 
харчування до робочих місць. 

Для успішного рішення цього питання необхідно постійно вивчати попит споживачів на дієтичне 
харчування, удосконалювати форму його доставки. Особливо це важливо для тих, хто одержує і 
доставляє дієтичне харчування до робочих місць самостійно: шахтарі, машиністи локомотивно-поїздних 
бригад, їхні помічники та ін. Локомотивні бригади лікувальне дієтичне харчування можуть 
одержувати за єдиним дорожнім абонементом в будь-якій цілодобовій їдальні-дороги. У тих випадках, 
коли час приймання їжі збігається з часом перебування машиніста в дорозі, організовують видачу 
дієтичних наборів продуктів, що зберігаються в стаціонарних холодильниках на електровозах і 
холодильниках-термостатах тепловозів. Однак за нормами раціонального харчування дієтичний набір 
продуктів не рівноцінний гарячому дієтичному харчуванню. У зв'язку з цим працівникам потрібно 
використовувати спеціальний набір термосів для транспортування гарячих страв. 

Для поліпшення обслуговування хворих, що потребують дієтичного харчування, організовують 
також магазини по реалізації дієтичних продуктів, продаж напівфабрикатів і кулінарних виробів через 
буфети в їдальнях і магазини кулінарії, а також відпуск дієтичних обідів додому. 

Медичне керівництво в дієтичних їдальнях (відділеннях) здійснює сестра з дієтичного харчування. 
Вона зобов'язана щодня разом із завідуючим виробництвом складати меню; контролювати якість про-
дукції, спостерігати за правильною постановкою дієтичного харчування в їдальні; стежити за 
виконанням працівниками їдальні санітарних правил, що встановлені для підприємств ресторанного 
господарства. Крім того, здійснювати контроль за відповідністю кулінарної обробки їжі установленим 
дієтам; брати участь у бракеражі всіх партій готової продукції, підготовленої для реалізації; вести 
бракеражний журнал; організовувати санітарно-просвітню роботу серед тих, хто харчуються і 
працівників їдальні, використовуючи при цьому популярні і наочні матеріали (літературу, пам'ятки, 
плакати, виставки та ін.). Роботою дієтичних сестер керує лікар-дієтолог, посада якого 
передбачається в штаті однієї з їдалень великого дієтичного тресту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  Організація харчування школярів 

При організації харчування школярів необхідно дотримуватися оптимального режиму харчування 
(таблиця). 

Таблиця 

Режим харчування школярів  

Перерви 
після 
уроку 

І зміна Групи 
подовженого 

дня 

II зміна 

I-V 

класи 

V-IX 

класи 
I-V  класи ІХ класи 

2-го Сніданок  Сніданок Полуденок  

3-го  Сніданок   
Полуденок 

Після 
занять 

Обід  
13-14 год. 

Обід 

14-15 год. 
Обід 14-1430, 

Полуденок 1730 

  

 

Тривалість перерв, під час яких здійснюється харчування учнів, повинна бути не менше 20 хвилин, 
при посадці учнів двічі за перерву -30 хвилин. Тривалість проміжків між окремими прийняттями їжі не 
повинні перевищувати 3,5-4 години. При узгодженні з органами держсанепіднагляду допускається 
прийняття їжі молодшими школярами в класних кімнатах. 

Викладачі здійснюють контроль за прийняттям їжі учнями молодших класів. Персонал 
підприємства сервує столи, доставляє їжу і прибирає посуд після прийняття їжі. 

Їжу подають у посуді індивідуального користування: столових глибоких і мілких тарілках, чашках, 
стаканах з фарфору, фаянсу, нержавіючої сталі; використовують також столові набори (виделки, ложки 
столові, десертні, чайні) з нержавіючої сталі або алюмінію. Не дозволяється   використовувати   посуд   з   
тріщинами   і   надбитими краями. Використання одноразового посуду з полімерних матеріалів 
допускається тільки після узгодження з органами держсанепіднагляду. 

Столового і чайного посуду, столових наборів повинно бути не менше трикратної кількості на 
одне місце в їдальні, що дозволяє забезпечити потребу в них всіх учнів без додаткової обробки їх 
протягом одного прийняття їжі і мати запас в розмірі однократної потреби в посуді.  

При організації харчування слід створити умови для дотримання учнями санітарно-гігієнічних 
вимог. Перед сніданком (обідом) учні заходять в приміщення для миття рук, в яке підведена тепла і 
холодна вода, є мило та засоби для сушіння рук (електрорушники, рушники разового 
використання). 

Потім прямують до роздавальні, де одержують готову порціоновану продукцію і на тацях 
доставляють її до столу. В шкільній їдальні використовують столи на 4-8 місць. Багатомісні столи 
сприяють більш економному використанню площі залу. Як правило, застосовується повне 
самообслуговування, тому школярі після прийняття їжі використаний посуд відносять на конвеєр 
по збиранню посуду або в мийну. 

Для молодших школярів столи сервують чергові учні і персонал їдальні. Класний керівник 
організовано заводить їх в їдальню і садить за столи. В процесі споживання їжі він навчає їх 
правилам поведінки за столом. Збирання посуду здійснюють чергові старшокласники і персонал 
їдальні. 

Враховуючи, що школярів необхідно обслужити в стислі строки, важливе значення має 
впровадження нових технологій та форм обслуговування в шкільних комбінатах харчування і 
харчоблоках при школах (рис.). Найбільш раціональним є такий спосіб роздавання їжі, при якому 
страви порціонують в індивідуальний посуд багаторазового використання і вставляють їх в 
спеціальне обладнання, що зберігає необхідну температуру. Це може бути роздавальна лінія з 
накопичуванням раціонів харчування, або термопорти, в які вставляють порціоновані страви в 
посуді багаторазового використання. 

Комплексні раціони при цьому учні беруть безпосередньо з роздавальні з накопичувача або з 
пересувних термопортів, які розміщують в одну лінію. 

 
 



Рис. Впровадження нових технологій та форм обслуговування в шкільних комбінатах 

харчування і харчоблоках при школах (технологічні ланцюги) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ШКІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА (головне виробництво) 

1. Випуск напівфабрикатів високої ступені готовності 

2. Випуск раціонів харчування на високопродуктивному обладнанні у 

багатофункціональній тарі, гастроємностях 
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Поступово розвивається форма обслуговування школярів за типом "шведський стіл". На 
роздавальній лінії в спеціальних ємностях виставляють різні види закусок, страв, кондитерських виробів, 
напоїв тощо. Для цього можуть бути використані і пересувні візки з підігрівом і охолодженням. 
Школярі самостійно вибирають собі страви, які їм до вподоби, але так, щоб вийшов певний раціон 
харчування (наприклад, сніданок) на певну суму, на що їх тактовно націлюють засоби інформації про 
особливості такого виду обслуговування. 

Заслуговує на увагу і досвід по організації обслуговування скомплектованими раціонами з 
використанням індивідуальної упаковки в одноразовому посуді. Комплектація готових раціонів 
здійснюється на базовому підприємстві (комбінаті шкільного харчування) з наступним розігрівом їх в 
НВЧ-печах, встановлених в шкільних буфетах (така форма обслуговування школярів використовується в 
36 школах м. Москви і одержала назву «пілотного методу»). 

Всі учні можуть одержувати також за рахунок коштів місцевого бюджету безоплатний другий 
сніданок (І зміна) або полуденок (П зміна), до складу якого входять молоко (молочнокислі продукти, соки, 
вітамінізовані напої), а також хлібобулочні вироби (пряники, печиво). Для організації обслуговування 
учнів другим сніданком складається спеціальний графік. Учні приходять в їдальню чи буфет всім 
класом, де заздалегідь виставлена підготовлена до споживання продукція: молоко або інші напої налиті 
в 200-грамові стакани, хлібобулочні й інші вироби викладені на таці, засланих серветкою, поряд 
розміщують щипці і пиріжкові тарілки. Учні беруть напій і хлібобулочний виріб, стоячи або сидячи за 
столом споживають другий сніданок. 

Важливе значення має раціоналізація введення розрахункових операцій. Комплексні сніданки і 
обіди старші школярі самостійно одержують по купленим або безоплатним абонементним талонам. Мо-
лодші школярі знаходяться під опікою вчителя, який веде облік числа тих дітей, які харчуються за 
рахунок бюджетних коштів. Кожного дня вчитель відмічає в журналі, хто скористався послугами їдальні. 

Аналогічний облік веде інспектор з організації харчування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Організація харчування студентів 
 

Студенти є потужним споживацьким сегментом за чисельністю, до складу якого входить більше 
1,4 млн. осіб або 3% населення України. Специфіка студентського контингенту полягає в тому, що в 
основному молодь у віці 17-25 років, у якої переважно розумовий характер праці і особливий режим 
відпочинку, регламентований навчальним планом вищого навчального закладу (ВНЗ). 

У державних вищих навчальних закладах більшість студентів знаходяться на державному 
утриманні. Серед цих студентів є сироти, інваліди і ті, хто залишився без піклування батьків. Вони 
отримують допомогу від держави, в тому числі на харчування. Інші харчуються за власні кошти. Певна 
частина студентів вчиться за контрактом, які теж харчуються за власні кошти. На сучасному етапі в 
країні з'явилась значна кількість недержавних ВНЗ, в яких студенти харчуються за власні кошти. 

Попит студентів на послуги підприємств ресторанного господарства залежить від їх доходів, які 
формуються з різних джерел: стипендії (її отримують студенти, які добре вчаться, відмінники, сироти, 
чорнобильці, ті студенти, що залишилися без піклування батьків), заробітної плати, соціальної 
допомоги, допомоги батьків. Проведені авторами дослідження свідчать про те, що у 30-40% студентів 
доходи формуються за рахунок стипендії, у 37% - за рахунок заробітної плати, у 41% - за рахунок 
допомоги батьків, 0,21% студентів одержують соціальну допомогу. 

Для організації харчування студентів при вищому навчальному закладі обов'язково повинно бути 
підприємство ресторанного господарства, до складу якого входить їдальня, кафе, буфети та інші заклади 
ресторанного  господарства.  Це  соціально-орієнтовані  заклади,  як правило, закритого типу. їдальня 
призначена для надання студентам основного повноцінного харчування, інші заклади ресторанного 
господарства виконують допоміжну функцію і створюють умови для організації другого сніданку, 
полуденку тощо. При ВНЗ створюють також молодіжні кафе, в яких організовують не тільки харчування, 
а й відпочинок молоді. 

Загальна кількість місць в закладах ресторанного господарства розраховується виходячи з 
нормативу місць на 1000 чоловік в максимальну зміну, який становить 200 місць. Місця між закладами 
ресторанного господарства різних типів поділяються у співвідношенні: їдальня на студентів - 70%, 
викладачів - 5%, дієтична - 11%, буфети, кафе тощо - 14%. На сучасному етапі частка місць в їдальні 
знизилася, а у буфетах і кафе зросла у 2-3 рази. У результаті цього зростає частка студентів, що 
одержують додаткове харчування, і знижується частка тих, хто одержує повноцінне гаряче харчування. 

Заклади ресторанного господарства при ВНЗ реалізовують продукцію по меню вільного вибору і 
денного раціону харчування. В їдальні доцільно використовувати другий вид меню. Про це свідчать і 
результати опитування: скомплектовані раціони харчування бажають отримувати 3Л опитаних студентів, 
причому кожен шостий потребує сніданку, кожен другий - обіду. Кожен п'ятий студент потребує 
дієтичного харчування, тому в їдальні має бути окремий зал для організації дієтичного харчування. 

У вечірній час їдальня і кафе можуть бути використані для проведення бенкетів на комерційній 
основі, що сприятиме підвищенню ефективності їх господарчої діяльності і дасть змогу формувати 
кошти для покращання матеріально-технічної бази підприємства. 

Графік роботи закладів ресторанного господарства повністю підпорядковується графіку 
навчального процесу в ВНЗ. Інтенсивність попиту на їх послуги залежить від співпадання чи чергування в 
різних групах теоретичних занять, практики, сесії, канікул.

Знайомитися зі складом студентів, умовами їхньої праці і побуту керівники підприємств ресторанного 
господарства повинні напередодні нового навчального року. У навчальній частині навчального закладу є для 
цього всі необхідні відомості: загальна чисельність студентів по відділеннях (денному, вечірньому і заочному), 
кількість немісцевих студентів, які проживають у гуртожитках, що одержують стипендію, розмір стипендії, 
режим роботи навчального закладу, план-графік навчального процесу. 

Основними споживачами підприємств ресторанного господарства при навчальних закладах і студентських 
гуртожитках є студенти денних відділень і студенти-заочники, що приїжджають на екзаменаційні сесії з інших 
міст, а також професорсько-викладацький склад і обслуговуючий персонал. 

Все це обумовлює режим роботи студентських підприємств ресторанного господарства. На їхній роботі 

позначається нерівномірність завантаження не тільки в цілому за рік, а й протягом півріччя, кварталу, місяця і 

навіть днів тижня. 
Значна частина підприємств, що обслуговують студентів, працює 10 місяців у році, причому режим 

їхньої роботи повинний змінюватися залежно від того, проводяться заняття в одну, дві або три зміни. При цьому 
час роботи підприємств ресторанного господарства відповідно збільшується. Графік навчального процесу є 
основним документом для розробки режиму роботи студентських підприємств ресторанного господарства. 

Режим роботи підприємств ресторанного господарства встановлюється адміністрацією підприємства за 
узгодженням з адміністрацією і профспілковою організацією ВНЗ. 



У вузах проводяться спарені лекції (уроки) загальною тривалістю до півтори години. Перерви між ними 
встановлюються так, щоб забезпечити раціональний режим праці і відпочинку студентів, правильно організувати 
їхнє харчування. 

Для упорядкування потоків споживачів шляхом раціоналізації режимів праці і відпочинку студентів, у 
навчальних закладах встановлюють перерви між уроками (45-хвилинними або 1 година 20 хвилин) тривалістю 15-
20 хвилин. 

Харчування груп студентів здійснюється за спеціально складеним графіком, у результаті чого вдається 
регулювати інтенсивність потоку споживачів. Протягом 45 або 80 хвилин працівники їдальні встигають прибрати 
зал і підготувати комплексні обіди (сніданки) для нового потоку споживачів. 

Графік реалізації скомплектованих раціонів харчування в одну зміну може мати наступний вигляд: 
 

Приймання їжі          Час, год.-хв. 
I сніданок                   750 – 820; 905 - 920 

II сніданок                 1005 – 1020; 1105 - 1120 
Обід                            1205 – 1220; 1305 – 1320; 1405 - 1420 
Аналогічно розробляють режим харчування і при роботі навчального закладу в дві зміни. 
Підприємства ресторанного господарства при навчальних закладах повинні починати роботу 

за 30 хвилин до початку занять I зміни і закінчувати її через 30 хвилин після закінчення занять II 
зміни. 


