
 
 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВЕБІНАР 
«УПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ НОРМ ТА 

ПОРЯДКУ    ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ 
В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

 
 

П Р О Г Р А М А 
14 грудня 2021 року 

10:00 – 12:00 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ 
 

на Facebook-

сторінці 
МОН України 

         та Покликання 

  Українського інституту 
розвитку освіти  

 

ПРОГРАМА 

 
Модератор: Світлана Іванівна НЕРЯНОВА 

 

Вітальне слово 
(відкриття вебінару) 

Світлана Іванівна НЕРЯНОВА 
начальник відділу дошкільної освіти головного 
управління загальної середньої та дошкільної освіти 
директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та 
інклюзивної освіти МОН України 

Упровадження нових норм 
та Порядку організації 
харчування в закладах 
дошкільної освіти 
(Запитання – відповіді) 

Тетяна Володимирівна СКАПА 
в. о. керівника експертної групи з питань профілактики 
неінфекційних захворювань та формування здорового 
способу життя директорату громадського здоров’я та 
профілактики захворюваності 

Досвід роботи з організації 
харчування дітей у закладах 
дошкільної освіти Вінницької 
міської територіальної 
громади за новими нормами 
та Порядком (забезпечення 
продуктами харчування, 
алгоритм виконання норм 
харчування, труднощі, які 
виникають та шляхи їх 
подолання) 
(Запитання – відповіді) 

Леся Петрівна ГАРНИК 
начальник відділу дошкільної освіти та обліку дітей 
департаменту (10 хв.), 

 

Олена Анатоліївна ЧЕРЕШНЮК 
керівник закладу дошкільної освіти № 30, м. Вінниця 
(7 хв.) 

 
Ольга Олександрівна СЕРЕБРЯННІКОВА медична сестра 
закладу дошкільної освіти № 30 м. Вінниця (10 хв.) 

Організація дієтичного 
харчування в закладах 
освіти комунальної власності 
територіальної громади 
м. Одеси за новими нормами 
та Порядком 
(Запитання – відповіді) 

Олена Валеріївна БУЙНЕВИЧ 
директор департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради 

https://www.facebook.com/UAMON
https://www.facebook.com/UAMON
https://www.facebook.com/uied.org.ua


 
 
 

Особливості проведення 
розрахунків та технологія 
приготування окремих груп 
страв 
(Запитання – відповіді) 

Олена Олександрівна КРАВЧЕНКО 
провідний інженер-технолог адміністративно- 
господарчої групи відділу освіти виконкому 
Покровської районної в місті ради Дніпропетровської 
області 

Особливості планування 
примірного чотиритижневого 
меню на зиму 
(Запитання – відповіді) 

Світлана Миколаївна КОВАЛЕНКО 
старша медична сестра закладу дошкільної освіти 
«Капітошка» міста Бровари, Київської області 

Повноваження 
Держпродспоживслужби 
під час перевірки закладів 
дошкільної освіти 
(Запитання – відповіді) 

Тетяна Євгеніївна СОМОВА 
головний спеціаліст відділу організації санітарно- 
епідеміологічних розслідувань Департаменту 
державного нагляду (контролю) за дотриманням 
санітарного законодавства, санітарного та епідемічного 
благополуччя населення 

Заключне слово Світлана Іванівна НЕРЯНОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


