
Анкета для учня (учениці)  щодо харчування у ліцеї (відповіді) 

 

 

 

Яка Твоя улюблена 
страва у шкільній їдальні 
?  

Ніяка 

макарони з відбивною 

Піца 

Ніяка  
Макарони,котлета та 
корейська морква 

Немає 

- 
Макарони з котлетою і 
квашеною капустою 
Картопля з котлетою і 
корейською морквою  

ватрушка 

Оладки, сирники, какао 
Булочка з картоплею,та з 
капустою 

немає 

Булочки з картоплею 

Піца 
Картопля пюре звідбивною і 
корейською морквою 

Чай 

Нема 
Булочка з какао 
Макарони з катлетою 

Булочки 

Ніяка  

немає 

Не їм в їдальні  

Булочка з картоплею 

Булка з какао 

Я не знаю 

Ніяка не їм там  

Урок фізкультури 

Булочка 

Котлети й картопля  

Картопля Відбивна Буряк 

Вода 

Повітря 

Немає 

Немає 

пюре з катлеткою 

Картопля салат і котлети 

ніяка 

Булки 

макарони з котлетою  

незнаю 

Булочка з цукром 
Котлета пюре та корейська 
морква 
я не часто там їм тому 
улюбленої страви у мене 
немає 

Булочка з картоплею 

Ніяка 

Оладки, сирники  

Компот. 

Нема 

Булочка з какао 

Нема 

чай каркаде 

Оладки 

нема 

Піца 

Печеня 

булочка з згущонкою 

Борщ 



чай 

чай 

картопля, котлета 

Оладки з варенням 

Нажаль такої немає 

Булочка з гущонкою 
Картопля 
пюре,котлета,салат 

Такої немає 

Кампот 

булочка з капустою 
Найчастіше купляю тільки 
воду  

Ніяка  

Чай 

Булочка 

чай 

не смачна їжа 

Сирники 

Макарони 

Лобстери 
Немає, томущо не 
харчуюся і їдальні 
Картопля з корейською 
морковою та відбивна 

Борщ 

Ніяка 
відбивна з картоплею але 
все одно вона пересолена 

Картопля з рибною 
котлетою 
Картопля тільки там олії 
вагон  

Картопля з огірками 

Млинці і чай 

Булки 
Ніяка мені зовсім не 
подобається їжа у їдальні. 
Пюре з котлетой це саме 
нармальне блюдо 

макарони 

Сік 200 мл 

Горохова зупа 

 

 



 

 

 

Якими стравами Ти 
хотів(ла) б 
урізноманітнити меню 
шкільної їдальні? (твій 
варіант) 
Приготування смачної і 
корисної їжі. 

млинці, печена картопля 

Картопля фрі. 
Поміняти салат з капусти , 
гречку з м'ясом 

Булочка з сосискою 

Булочка з сосикою 

смачними і новим ремонтом 

Круасани 

Відбивна  

варениками  
Картопля фрі або хоча 
нормальну картоплю а не 
кашу 

Не знаю 

Плов 

. 

Щоб був вибір різних страв 
Більше видів піц (два три 
види),вареники з сиром і 
картоплею 

Сирники з СИРОМ 

Додавати в чай хоча б 
трохи цукру, а про сіль не 
чули 

Сосиска в тісті  

Бургери 

--- 
збільшити види гарнірів, 
салатів 
та їхню кількість, тому що 
на 3-4 перервах придбати 
страву неможливо через її 
відсутність. 

Сучасними, складнішими 

сосискою в тісті 

Чіпси 



Я не знаю 

Зробити Львівські круасани  
Круасан,солодка 
вода,чіпси(те що є у 
магазині) 
Риба 
Мясо 
Овочі  

Картопля фрі 

Ніякою 
Спочатку потрібно вирішити 
проблему із брудним 
посудом та з кривими 
столовими приборами 

Свіже повітря 
Замісь картоплі, макаронів 
або гречки можна додати 
рис 

Не знаю 

пельмені  

Нагетси 

спагеті з соусом  

Гарнір 

пельмені 

якими небудь 

Булочка з вишнею 
Страви нормальні, а ціни 
можна зменшити 

щось на кшталт пасти 

Іншими булочками 
Нормальною і смачною 
їжою! 
Свіжі фрукти, овочеві 
сплати, піцца, суші, 
морозиво, йогурт, творожки, 
молочні коктейлі,  

Немає таких  
Щоб було більш здоровіше 
харчування і побільше 
овочів 

Десерти 

Нема 

зелений чай  

Вареники 
Відбивні, спагетті, картопля 
по-селянськи, котлети 
смачні! 

Зменшити ціни на страви 

Фастфуд 
я б незнаю я люблю фаст-
фуд  
Страв в шкільній їдально 
достатньо  

Фрукти 

фрукти 

бульйон 

Подовгастий рис з овочами 

Салатами 

Пельмені 

Рис 

Різними салатами  

Картопля фрі, піцца 
макарони з 
сиром,уха,вареники з 
грибами,риба 
запечена,лазанья,креветки  

Спагеті  
Корисними бургерами 
іншою випічкою і також 
млинцями  

Ще чай 

Що небуть, але якісне 

- 
можуть бути ті, що і були, 
але, що б вони були смачні 

Шось нормальне 

Суши 

Хамон 

Незнаю 

Сосиска в тісті 

Фруктова тарілка 

Ніяка 
булгур,бургери,хот 
доги,нормальну піццу але 
не з сиру з часів Сталіна і з 
ковбасою з базару,напитки 
різні,і що з меню кофейнь. 

Більше овочів та мяса 
Бургер,кола,спрайт,фанта,з
уба була жвачка,норм 
їда,смажена бульба 
нормальна,макарони 
спагетті,і норм піцу з норм 
сиром а не з сиром від часів 
мамонтів і ковбасою з ринку 

Рибними стравами 
Фруктами, горіхами , і 
багато поживних речовин 

Картопля фрі 
Я б хотіла додати у шкільне 
меню більше овочів та 
фруктів корисних та 
поживних салатів більше 
м’яса… 
Пельмені 
Вареники 
картопля фрі, бургери, 
морозиво 

Торти, домашні пироги 

Вареники 

Картоплю фрі 

Курячі нагетси 

Вареники, пельмені 

Якась риба  

хот-доги, бургери 

Картопля фрі 

кава,йогурт,панкейки 
У мене немає ідей до 
цього..... 

Шось крім картоплі і гречки 

Я не знаю 

Сирнички 

чіпси 

 

 

 

 



Твої пропозиції щодо 
покращення якості 
страв та 
обслуговування у 
шкільній їдальні? 

Зміти зовнішність і повара 
зниження цін, 
урізноманітнення страв 
Змінити обладнання та 
додати більший вибір 
смачних та корисних страв. 
Ні щоб всі працівники в 
їдальні були в рукавичках  

Збільшили порцію 

незнаю 
новий ремонт, без поганого 
запаху  

немає 
Обновити меню не дуже 
смачно  

немає 
Занадто багато того що 
діти зазвичай не люблять 

Немає пропозицій 

інша їдальня ) 

. 
Окремо обслуговувати 
молодші класи і окремо 
старші! 
Щоб кожен клас приходив 
на свою годину(таким 
чином зменшаться черги і 
буде легше обслуговувати 
учнів та й самим учням 
буде легше) 

Черги великі 
Деякі страви подають 
голими руками (як от 
котлети), санітарія. 
Подивіться, як посуду 
миють, тоді все самі 
зрозумієте 
Хотілось би повернути 
сосиску в тісті 

Подавати їх теплішими 

--- 
чистота, нормальні порції, 
та обслуговування на 
хорошому рівні. 

Оновлення меню. 

Поміняти підлогу в їдальні 

Пропозицій немає 

Я не знаю 
Зробити замість їдальні 
шось інше  
Покращити вилки,ложки та 
зменшити ціни! 
Більше різноманіття страв  
Свіжі продукти завжди  
Корисна і не жирна їжа 
Додати в меню більше 
мяса,риби,овочів,рис 

Добавити фаст фуд 

Щоб билу менші черги 
Покращення 
обслуговування (в плані 
швидких подач страв та 
покращення МЕНЮ) але 
так як я перестав там 
харчуватися, бігаю на 
перерві у магазин, цим я не 
переймаюся. Тому хай буде 
все як Є.  

Зменшити ціну  

Знизити ціни в їдальні  
Їжа має бути теплішою, 
булочки свіжими 

додайте пельмені 

Порції збільшити. 

смачніша їжа  
Робити смачніше та більші 
порції 

робіть більше булочок  

усi 
Оновити меню і вигляд 
їдальні 
Зробіть менші ціни, піцца 
не може коштувати 23 грн 
особливо за таку порцію. 
Трохи сиру, і ковбаси точно 
не будуть коштувати 23 
грн., зробіть хоча б 15 грн. 
Буду вдячний) 
Видавати гарячі страви а не 
теплі, та додати декілька 
страв у меню 

? 

. 
Достатня порція, еститична 
подача, різноманітність 
страв. 

Немає 
Щоб друге було теплим а 
не холодне , і коли діти 
дають талончики шоб 

безплатно їсти щоб їх не 
ігнорували  

Зробити ромонт 

Нема 
було б не погано пити чай 
без лимону , дякую 

Котлет 

закупляти якісні продукти  

Зменшити ціни 
Поміняти кухню,поставити 
машину з напоями 

їх нема 

.  
Давати здачу грішми 
бажано. 
щодо обслуговування, 
давати здачу не печивом, а 
грошима 

немає 
Щоб більше страв були 
гарячі або теплі і з 
якісніших продуктів 
Треба зробити капітальний 
ремонт!!!!!!!! 

Мені все подобається 

Рис і квашені огірки 

Потрібно робити ремонт,  
Їжа могла б бути теплою, 
пюре не залите маслом, 
саме харчування дуже 
дороге, більші порції 

додати страви деякі 

Краще вимитий посуд 

Краще мити посуд  

Робити чай менш солодким  

Більший вибір,новий посуд,  

краще миття посуду 
Помити посуд, або замінити 
його, особливо виделки, 
вдягати спец-одяг, забрати 
волосся з їжі, не кидати їжу 
руками. Якщо в загальному 
- дотримуватись, 
санітарних вимог. 
Щоб можна було 
оплачувати картою 
Збільшити Їдальню і 
продавців 

Клас 



Ніякі 
Дотримуватись чистоти у 
їдальні адже я був на 
чергуванні і це ужасно, чим 
ми витирали усі столи. 
Якісніші продукти 
приготування 
Краще ставлення 
персоналу їдальні до, учнів 
ліцею. 

Ніяка 
я б хотіла щоб їжа була не 
пересолена а 
нормальна,також щоб не 
була така холодна як лід 
,взагалі я б хотіла щоб було 
меню схоже на меню з 
кафе,та не такою 
дорогою,бо сік в магазині 
12 грн а в нашій їдальні 30. 

Смачніше готувати 
Меню як у ресторані,і щоби 
не було буряків і макаронів 
на сторі і щоб забрали 
павутину з лавок і щоби 
всю школи нормальну 
зробили і на 1 поверсі ном 
туалет зробили і тих всіх 
прибиральниць поміняли,і 

щоб поміняли ту грубу 
тьотку з чорнив волоссям ,і 
поварих хай міняють ,і ту 
тьотку Зінку з їдальні  
Шоб кухарі не кричали 
поставити термінал чистішу 
посуду 

Зробити ремонт в їдальні  
Розділити продаж горячих 
страв і окремо буфет з 
окремими продавцями бо 
діти не встигають , 
збільшити асортимент 
випічки і холодних напоїв 
Більший асортимент страв. 
Чисті столи, лавки, посуд. 
Було б чудово змінити 
підлогу у їдальні. 
Я б хотів Ходоги пельмені 
гамбурги щоб нашій столові 
щоб було чисто  

всьокут 
Додати термінал для 
розрахунку картою 

Покращити якість страв 
Щоб були менші черги, 
працівники їдальні 
коректніше відносилися до 

учнів.Збільшити 
асортимент їжі для дітей які 
харчуються талономи.Щоб 
можна було заміники 
страву яку я не їм замінити 
на іншу.  
Покращити обладнання 
кухні 
Покращити охайність 
персоналу 
Нові тарілки, вилки, більша 
порція, більше місце для 
купування їжі, інколи треба 
чекати в черзі цілу перерву 
20хв. 

нічого не можу сказати 
Нарахунок цього немає 
нічого 

більші порції 

Я підтримую цю пропозицію 

Незнаю 
Я не знаю мені все 
подобається  

Нема 

 

  


