
Анкетування для батьків з питань харчування  (Відповіді) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Яка із страв, 
запропонованих в 
асортименті їдальні, 
подобається Вашій 
дитині найбільше? 
Макарони з котлетою і 
квашеною капустою 

Картопля і відбивна 

Ні які 

Млинці 

Котлети 

Складно відповісти 

Піца 

Не харчується 

Ніяка 

Макарони 

Картопля  

Макарони з котлетою 

Оладі 

Макарони 

Макарони  

Ніяка 

Випічка, оладки, котлети 

Картопля  

Картопля та салати 

Другі страви та салати 

Булочки 

Піца. Макарони 
Не продумана перерва, 
часу не вистачає.Кінець 
дитина запізнюється на 

урок і голодна. Тому даю в 
школу перекус.  

Пюре 

Котлета, відбивна 

Рибна котлета 

Сирники 

Без поняття 
Макарони з сиром котлета 
салат з буряка,пюре 
Та вроді все подобається ) 
Інколи бере з дому їсти 

Немає такої 

булочка з яблуком 

Булочки з какао 
Пюре з відбивною і 
салатом з буряка 

Макарон з котлетою 
Дитина не харчується в 
школі взагалі  

Оладі і какао  

Оладки 

Булочки 

Котлети й картопля 

Не харчується 

Картопляне пюре, котлета  
Їсть хліб з чаєм і деколи 
котлету 

Олалки, сирники  

Картопля з котлетою 

Булка з цукром 

Лише булочки 

Бульба  

Пюре з котлетою 

Булочки 
Каша,піцца, макарони з 
підготовкою, буряк. 

Булочки 

Котлети 

Сирники 

Важко відповісти 

Б 

Немає такої 

Страви холодні. 

Піца 

Морква по корейськи 

Овочеве рагу 

Піца 

Картопля 

Котлети м’ясні  

Булки, піца 

Булка з компотом 

Картопля з відбивною 

Тяжко сказати 

Оладки 

Друге,булочка або піца 

Не знаю 

Оладки  

Не харчуємся 

Друге 



Запіканка 
Відбивна куряча,суп 
гороховий(якщо не 
переможений) 

Ні яка 

Макарони з котлетою 

Останнім часом нічого 

Булочки 
Жодна із запропонованих 
страв у їдальні 

Макарони 

Ніяка 

Оладки 

Хлібо- булочні вироби 

Макарони з сиром 

Куряча відбивна 

Булочки 

суп 

Сирники 

салат 

Немає 

Бульйон 

ніяка 
Пюре з котлетою і 
бурячком 

Оладки 

Макарони з котлетою 
Важко відповісти, зараз 
меню змінилося, доньці 
подобається 

Макарони 

Картопля з котлетою 

Пюре,котлета 

чай 
Макарони з мясною 
котлетою, сирники 

Страви холодні. 

Оладки  
Дитана в їдальні майже не 
харчується 

Булочка 

Борщ, сирники, котлети 

Булочка з какао 

Макарони з котлетою 

Макарони з котлетою  
Картопляне пюре з 
котлетою 

Булки, картопля з котлетою 

Борщі гречаники 

Блінчики 

Піца 

Булочки 
Картопля / гречка з 
котлетою 

Піца 

Нічого 

Борщ,рибна котлета  
Моя дитина їсть із 
запропонованого лише 
булочку 

Макарони з котлетою 

Оладки 
Казав, що були млинці, 
піца 

Оладки з поливкою 

Оладки з пудрою 

Оладки 

Всі 

Булочка з цукром 

Оладки з пудрою 

Стрники з цукор пудрою 
Картопляне пюре з 
відбивною 

Сирники, каша. 
важко відповісти, бо дитина 
нічого не їсть в їдальні 
Оладки з 
поливкою,картопля з 
котлетою 

Булки  

Пюре з котлетою 

Сирники 

Піца 

Ніяка 
Сирники, фрукти, оладки, 
рибні котлети, бульйон. 

Макарони з котлетою 

Блінчики 

оладки 

Рибні котлети 

Запіканка 
Оладки,макарони з 
коилеткою і салат 

Нема такої страви 
Пюре з котлетою і 
капустоюр 

Макарони  

Сирники, булочки 

Оладушки,сирнички 

Картопля, бурячок, котлета 

Картопля 

Сирники. 

Незнаю 
Макарони, котлета, салат з 
бурячком 

Макарони з котлетою 

Макарони з сиром 
Картопля пюре, бурячок 
потертий, котлета, оладки, 
геркулес 

Оладки з повидлом 

котлети 

Випічка 
Не їсть нічого у школі 
тільки піццу. 

П' юре з котлетою 

Котлети і п'юре 

Оладки 

Бульйон 
Корейська морква, 
макарони 

Картопля 
Вівсянка, запіканка з 
картоплею і м'ясом, 
картопля з котлетою і 
бурячком 
Картопля з рибною 
котлетою 

Оладки 

Борщ, п'юре з котлетою. 

Оладки 

Картопля пюре 



Каша пшенична, борщ, 
гороховий суп, 

Випічка 

Оладки 

Макарони з котлетою 

Суп 
Макарон з котлетою та 
салат бюрячок 

Котлета 

Оладки 

Сирники,аладки. 
Все що в заводській 
упаковці 

Макарони котлета  

Булочки 

Котлета та макарон 

Булка з корицею 

Картопля з сосискою 

Бульйон та котлети 
Борщ, вареники, фрі 
картоля 

Немає таких страв 

Картопля з котлетою 

Котлети 
Млинці,яких давно вже 
немає 
Сирники, оладки, горохова 
зупа 

Булочки 

Картопля 

Суп 

Картопля 

Бульйон, борщ 

Олатки 

Оладки 

Блінчики 

піца 

Биточки 

Оладки 

Булочки  

Макарони 

Пюре з рибною котлетою 

Котлета 

Нехарчується 

Млинці 

Котлети і картопля 

Суп 
Булочка з цукром, булочка 
з какао, булочка з корицею 

Макарони 
Колись була піца з 
ковбасою,то була 
смачна...а щ куркою син 
каже не смачно.Зараз бере 
булочки любить і друге 

Піца 
Картопляне пюре з 
котлетою 

Оладді, котлети, сирники 

Макарони 

Картопля з котлеткою 

Піца 

оладки 

Макароны 

Котлета з картоплею 

Сирники 

Пюре  

Картопля 

Макарони з котлетою 

Макарони і котлета 

Картопля з котлеткою 

Сирнички 

Картопля і котлета 

Рагу 

Макарони з котлетою 
Картопляне пюре з 
котлетою і бурячком 

Булочки 

Сирник 

Котлети 

Котлети 

Оладі  

Котлети 

Котлета і пюре 

Булочки 

Картопля з катлетою 

Ніяка 

Таких немає 
Картопляне пюре з 
котлетою і бурячком 

Борщ 

Макарони з тертим сиром 

Запіканка/сирники 

Котлета 
Картопля п‘юре,котлета і 
бурячок 

Борщ 

Макарони,картопля,котлета 

пюре з котлеткою  

Оладки 

Котлета 
Картопля з котлетою і 
капустою 

сирники 

Макарон 

Оладки 

Друге 

Корейська москва, буряк 

Макарони з котлетою 

 

 

Вкажіть, будь ласка, Ваші пропозиції та побажання щодо поліпшення організації харчування 
у закладі освіти. 

Важко відповісти 



Змінити начинку для піци. 

Харчування має бути збалансоване ,свіже і тепле. 

Не продавати у їдальні не корисні продукти 

Нема 

Нічого 

Побажання щодо покращення якості приготування перших і других страв. 

Для початку потрібно напевне зробити ремонт  

Повніс змінити меню, і щоб це було корисно . 

Більше білкової їжі 

Вибір для дитини а не те що є 

Бажано внести різноманіття в раціон (на скільки це можливо). 

Поміняти посуд, та мити його. Не кидати їжу руками. Дотримуватись всіх санітарних вимог. 

Покращити меню 

Більше фруктів 

Якісна їжа 

Трішки більші порції, додати овочі до гарніру 

Покращити меню  

Все добре, нічого міняти не треба. 

Урізноманітнити напої  

Зминити меню 

Більше овочів та салатів  
Перш за все в їдальні треба зробити ремонт. Продумати час перерви для класів , дати трохи більше 
часу на їду. І хотілося щоб їжа була смачніша. 

Покращення меню 

Обладнати кухню новим приладдям 

Більше овочів 

Провести реорганізацію харчоблоку, розширити меню 

Все влаштовує 

Більше овочів фруктів 

Важко сказати 

Зробити сучаснішу їдальню 

- 

Хотілось би, щоб черги були менші, тобто більше персоналу залучати для продажу під час перерви 

? 
Збільшити фінансування для молодших класів з погодженням доплати батьків. 
Добавити більше сезоних овочів та фруктів 

Немає 

Менше солі, перестали недавно цукрувати чай (так сказала дитина) , холодне подають час від часу  

Зміни у меню 

Хлібо-булочні вироби запакувати в одноразові пакети. 



Більше соків і фруктів 

Все ок 

Різноманіття 

говорить несмачно. 

Більше овочів і фруктів, привабливість подачі їжі.  

Все влаштовує 

Реконструкція їдальні на сучасний лад. 

Тепла їжа, апетитний вигляд, свіжа їжа, більший асортимент меню.  

Подавати якісні продукти 

Різноманітними меню 

Немає 

Реконструкція їдальні на сучасний лад. 

Щоб було смачно і таке, що всі люблять. 

Додавати соуси до страв,кетчуп до картоплі Фрі 
Забрати з меню манку, менше макаронів,більше круп, по сезону більше овочів. Вилучити з продажу 
всі шкідкиві перекуси. 
Збільшити асортимент продуктів, якісніше готувати, збільшити порції, їда повинна бути гаряча, а не 
холодна.  

Різноманітність 

Збільшити меню 

Страви мають бути гарячі,і кожного дня свіжа страва. 

Все влаштовоє 
Порозгинати виделки та хоча б помити їх. Не кидати їжу руками без рукавичок. Помити столи. 
Одягнути головні убори, що б не було волосся в їжі. Покращити якість харчування. 

Картопля та сосики 

Збільшити асортимент 

Щоб готовили , шось краще чим готують 

Готові платити вищу ціну за харчування, але належної якості і смачне  

Здоров'я, щастя 

Чистота  
Щоб не продавали в їдальні шкідливі солодощі, які дитина може купити як альтернативу обіду. 
Найкраще було б, якщо б батьки платили за місяць і дитина обирала щось з запропонованого на 
вибір, але корисного. 

Покращити харчування пільгових категорій 

За здорове харчування!!!! 

Щоб краще готували та як готували 

Не знаю 

Контроль і хороший кухар 

Не харчуємся 

Надсилайте меню батькам щотижня 

Ознайомлення батьків з меню 



Не пересолювати ,добре проготовлювати м'ясні страви(особливо котлети),поливати п'юре ніби 
"маслом" за бажанням, а не всім без вийнятку. 
Загалом покращити меню (особливо м'ясне,рибне,овочеве,гарніри) 

Різноманітність меню, більше свіжих овочів і фруктів, естетичність подачі. 

Збалансоване харчування, краща якість продуктів  
Організація комплексних обідів. Наприклад обирати потижнево чергових в класі ,які братимуть на 
клас всі обіди( обіди запаковані в картонні пакети/коробочки). 

Оформлення страв, фрукти та овочі в меню. 
Урізноманітнити їжу цікавими і бюджетними стравами. Якщо є потреба для різноманітнішого і 
смачнішого меню то підняти в розумних межах ціну за харчування 

Потрібно приділяти більше уваги зовнішньому вигляду страв 

Більш здорову їжу, а не совок жах їда!!!!!!!  

Різноманітність 
Не пересолювати перші страви,урізноманітнити м'ясні рибні овочеві страви та гарніри , поливати 
страви усілякими жирами підливами за бажанням. 
Повідомляти Меню страв на день у зручний для всіх спосіб(оскільки в школу батьків не пускають). 
Дякую. 

Збільшити асортимент і якість страв 
Використання одноразових руковиц для видачі їжі, краще прибирати столи, краще мити посуд 
Організувати різні перерви для харчування класів, бо існують дуже велики черги та дитина не встигає 
поїсти, вистоявши в черзі 
Приймати безготівковий розрахунок (або дитяча банківська картка, або магнітна картка з депозитом 
грошей, які поповнюють батьки) 

Заборонити продаж в школі солодощів та піци 

дешевші ціни 

Відсутні пропозиції 

дешевші ціни і асортимент 

! 

Підвищити якість продуктів , асортимент . 

хотілось би, щоб в асортименті були смачні і водночас якісні та поживні страви.  

Більший асортимент 

Добавити новий посуд  

Організація харчування непогана претензій нема 

Немає 

Змінити раціон, чистіший посуд, приємніший персонал 

Щоб була краща якість продуктів 

Здорове харчування 

чистота посуду 

Потрібно замінити старе обладнання на нове 

Страви мають бути гарячі і свіжі. 

Більше варених менше смажених страв  

Щоб було чисто і смачно 
Санітарні вимоги, котлети з м'яса, м'ясо, риба (це все кусочками,а не фарш або жижа незрозуміла)в 
меню, фрукти, компоти.  

Частіше готуйте сирники і 



Більше фруктів та овочів 

Було б добре, щоб у їдільні був більший вибір випічки. 

Організація харчування непогана претензій нема  

Змінити меню і збільшити асортимент 
Мої діти в більшості випадків не їдять того, що дають у їдальні. Коли накладають на гарнір капусту, 
салат чи огірки все..... навіть не торкаються виделки. Будь ласка давайте їм салати, капусту і огірки 
ОКРЕМО, чи нехай хто хоче салат сам підходить і бере його. Бо діти він самого виду їжі з 
накладеною капустою.... 
Ну.....не хочуть такого і пробувати. Їх і вдома таке не заставиш з'їсти))) тим більше коли все на одній 
тарілці. 
Ще, це мабуть не реально, бо в їдальні і так повно роботи, але був би вибір в дитини наприклад, чи 
буде їсти картоплю або гречку. Коли дитина має вибір, тоді обирає що хоче їсти. 
І прохання від дітей - поверніть піцу з ковбасою!!! Ця що зараз ....не смачна. 
Але дуже дітям смакує картопля з котлетою, сирники, оладки, гречка з сосискою, какао, компот. 
Ввести розрахунок карткою, зробити доступність страв що можна придбати як цілими порціями, так і 
половиною порцій. Ввести різноманітність страв 

Більше давати 2стпв 
Їжа повинна бути тепла. Учнів молодших класів повинні обслуговувати окремо від учнів старших 
класів або паралельно,щоб не виникало конфліктів. Через погану організацію обслуговування учні не 
встигають на перерві поїсти. 

Більші порції 

Більші порції 

Щоб були гарячі страви ,а не холодні 

Покращення якості блюд. Не погано було, якби у дітей був вибір блюд. Більше фруктів та овочів 

Моя дитина не їсть печінки і в цей день залишається голодна. 

Насамперед потрібно покращити самі умови їдальні на новітні технології, і змінити меню 

Більше овочів 

Різноманітність 
Важко за розповідями першачка сформувати пропозиції. Але умови в їдальні та її інтер'єр, на жаль, 
не сприяють бажанню туди повертатись. Совдепія- це м'яко кажучи 

Теплі страви та більш домашні 
Страви недоварені,або частіше переварені,а ще недосолені і цукрені,чи навпаки.Діти не можуть 
також їсти холодні,чи гарячі страви. 

Важко відповісти  

Всім задоволена пропозицій і побажання відсутні 

Більший вибір страв 
Щоб все було доварене і не переварене,досолене,доцукрене і вміру тепле.Бо часто діти поки 
дочекаються,щоб остигла страва-потрібно іти в клас.Або приходять в їдальню,а страва холодна 

Більш відповідальніше відноситись до приготування іжі бо в булочці знайшли кусок кулька 

Розширити асортимент і додати в меню овочі фрукти 

Забрати з продажу соки і перекуси. 

можливо щоб страви виглядали більш апетитно, асортимент більший 

Якість самих продуктів 

Немає 

Більше овочів, макарони кращої якості 

Урізноманітнити меню 



Збільшити різновид страв 

Поміняти повара і весь посуд і інвентар 

Більше фруктів 

Трошки більші порціі 

Немає 

хотілось би харчування за меню Клопотенка 

Немає 
Продавати дітям свіжу і якісну випічку.Дитина купила булочку в понеділок,яка була ще з п'ятниці,в 
стравах попадалося волосся,ціна на піцу виросла,а якість сиру ужасна,він навіть не топиться. 
Не відміняти солодкий чай.щоб було більше страв-гарнірів а не одна картопля й макарони і то без 
котлети! 

Ремонт 

Розширити асортимент овочево-фруктових салатів і напоїв. 

Ремонт, більший асортимент страв 

Організація  
Більші порції,кампот,відбивна з гречкою,частіше сирнички з кампотиком ,щоб включали фантазію і 
готували смачніше що не так часто буває 

Дякую, задоволенні, було б супер якби зробили ремонт харчоблоку))) 

Взагалі забрати рибні котлети 

Щоб смачніше готували. 

Урізноманітнювати асортимент. СМАЧНО ГОТУВАТИ! 

Більш різноманітні овочі та фрукти. Салати.  

Давати більші порції 

Різноманітність страв, більше овочів 

Син любить булочки з маком 
Щоб старання було кращим для дітей, а не аби як,щоб дитина із задоволенням їла їжу а не так,щоб у 
дитини відбилась охота їсти! 
Макарони посипані сіллю чи водяна картопля так я часто чую. 
Дитина рідко каже - що було смачно! Улюблена їжа це оладки. 
Найчастіше то купляє булочки. Щоб не їсти те,що приготували. 

Слідкувати, щоб не було пересолених страв 

Чистота 

Не знесилювати кухарів 

діти люблять страви з картоплі 

головне щоб було свіжі і теплі страви 

Покращити якість макаронних виробів 

Змінити меню, розширити пропозицію 
Оскільки страви які пропонуються є не смачними та низької якості, пропоную вдосконалити існуюче 
меню та урізноманітнити його. 

Ввести правильне харчування 

Хотілося б термінали для оплати карткою 
Хочу бути ознайомлена з меню в їдальні (щоб на сайті школи або у роздрукованому вигляді при вході 
в школу, бажано на тиждень вперед, було розписано меню, щоб батьки орієнтувались, знаючи 
харчові вподобання своїх дітей, чи буде дитина ситою в школі, чи треба дати з дому перекус), 



можливість вибору їжі (хоча б кілька гарнірів), інформування дітей з переліком страв у меню (дитина 
залишається на продовжену групу і каже, що його запитують: "Ти будеш їсти перше чи друге?", а які 
саме страви є, не називають).  
Умови харчування, та організація часу, щоб не було скупчення. Порції трохи більші. А взагалі в нашій 
столовій дуже смачно готують. 

Збільшити асортимент випічки. 

Вигляд страв, ремонт їдальні 

Кус-кус, перепилині яйця, компот без цукру, чай без цукру, подача теплих страв. 
1) правильно готувати котлети!!! Діти дуже часто жаліються що вони недосмажені. 
2) зробити щось з витяжкою. Запах вбирається одягом і довго не вивітрюється. 
3) встановити термінал для оплати банківською карткою. 

Змінити меню 

Змінити технології приготування деяких страв 

По більше вітамінів  

Страви на вибір 

Дитина скаржиться що їжа пересолена, недоварена останнім часом. 

Збільшення асортименту страв.  

Стейк з картопляним п‘юре. 

Розширити асортимент фруктових,рибних, м'ясних салатів. 

Давати дітям смачну та корисну їжу 

Трошки тепліші щоб були страви 

Пакування в індивідуальні пакети 

Смачні страви, та швидше подавали їду 

Покращити якість продуктів,і смак приготованої їжі 

Нове меню 

Більш різноманітне меню 
Більше фруктів, відбівні, гомілки курячі,морси,нагенси, 
компоти,соки,шніцелі, риба щоб була смачною,та просто урозманіти меню так,щоб діти їли 
задоволенням, не забувайте про масло на хліб,яке обов'язково має бути по санітарно-гігієнічних 
норм та взагалі викладати душу в свою роботу,щоб радувала всіх!!! 
Потрібно осучаснити кухонне обладнання, встановити витяжки. Замінити столи, посуд, а також 
надавачів послуг. В їдальні несмачно готують, порції не відповідають встановленим нормам, постійно 
присутні сторонні запахи. 

Меню 

+ 

Мають бути свіжі і якісні продукти,а також правильне їх зберігання 

Необхідно більше овочів, більший вибір гарнирів і більші порції 

Дотримання санітарних норм 

Смачніше годува,  

Смачна та корисна їжа 

Смачніше готувати, і для дітей які харчуються по талонах давали не тільки перше а і друге.  
Урізноманітнення меню, менше смажених страв, більше корисної їжі, овочів, фруктів. Переглянути 
ціни та якщо можливо зменшити на печиво, соки(в кіосках та магазинах та ж продукція дешевша) 

Покращення меню 



Збільшити асортимент  

Немає 

- 

Потрібно вдосконалити меню 

Покращення меню 

Внесення зміни доровлї їжі  
Салати подавати окремо від страви 
Та соус у соуснику а не поливати страви, моя дитина не їсть через те, що страви политі підливою 

Немає 

Щоб їжа завжди була свіжа 

Важко відповісти  
Дитина часто каже, що сирники, або налисники були з дуже кислого сиру, тому вважаю, що якість і 
свіжість продуктів мала б бути кращою. Це питання навіть не смаку, а безпеки. Також знаю, що моя 
дитина і багато інших не їдять взагалі сніданок, через те, що їм дістаються погнуті виделки. 

Більше овочів та м'ясних страв. 

Хотілось би більш смачнішу їжу, і обов’язково теплу а не холодну 
Не класти в піцу курку та цибулю. 
Не класти в страву курятини, так як вона не смачна. Зробити страви більш привабливими на вигляд, 
додати в меню вареники, щоб в їдальні було чисто.  

Виделки і ложки мити ретельніше. 

Повернути піцу з ковбасою) 

Все влаштовує 

Готуйте смачніше 

Пюре 

Щоб були більші порції 

Доступні ціни.. 
Зниження ціни на товари у буфеті.  
Ціни значно перевищують ринкові. Вафлі 14 грн-це вдвічі дорожче норми! 
Дитина хоче самостійно купувати собі булочки чи печиво у школі.  

Влаштовує 

Хотілося щоб було більше страв із сиру та фруктів 

Відсутні 

Збалансоване здорове харчування  

Якісні продукти, і дотримання санітарних норм 

Немає 

Виключіть консервовані продукти 

Щоб і надалі було все свіже та смачне. 

Щоб швидше приносили їсти 

Фрукти 
Щоб було тепле, каша не суцільна купка, і щодо харчування то треба або поміняти поварів, або 
відправити їх на курси 

Змінити меню на більш смачніше 



Випічка з куркою ( булочки чудові і дуже смачні, але добавити в асортимент щось не солодке).  

Змінити меню 
Надто високі ціни у буфеті. 

Немає пропозицій 

Немає 

Все ок 

Було би круто перейти на сучасне шкільне меню. Менше булок більше фруктів та овочів 
Новий посуд, різноманітне меню тому, що якщо немає котлети - то дитина дишається голодна, 
вибрати їжу під час харчування х класом можливості немає. 

Краще готувати 

Щоб був вибір гарячих страв 

Потрібно робити так щоб діти любили це сучасне меню потрібно  

Змінити меню, а також, щоб страви були не пересолені та не холодні.  

Випічка з куркою ( булочки чудові і дуже смачні, але добавити в асортимент щось не солодке).  

поменше салату з буряка та капусти  
Організувати процес придбання обіду без довгих черг, створити можливість онлайн замовлення з 
передоплатою, щоб дитина на перерві встигла поїсти, а не тільки постояти в черзі. 

Більше свіжих овочів/фруктів 

Більше фруктів та овочевих салатів 
Макарони кращої якості і до повного приготування,до оладок додавати джем чи варення,збільшити 
асортимент салатів… 

Немає 
Гречка,відбивна(можна курячу),сирники зі сметаною,бо багато дітей не їдять 
варення(повидло),оладьї,фрукти. 

Забрати напівфабрикати щокрема сосиски!!!! 

Гамбургери 

Додати вітамінів 

Все добре! 

щоб були салати різні корисні страви 
Готувати якісно, харчування щоб було свіжим, більше домашнім, смачним, більше продуктів з 
вітамінами☺. 

Більше фруктів ,овочів,без смаженої їжі  

Зробити ремонт харчоблоку і столової 

Урізноманітніти харчування 
Для початку було б непогано ознайомити батьків зі шкільним меню наочно, щоб можна було 
зрозуміти, чому дитина відмовляється їсти . 

 


