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Методологія дослідження

Стан організації харчування у закладах 

освіти 

Оцінка харчування у закладах освіти  

Рекомендації щодо покращення стану 

харчування у закладах освіти 
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Методологія дослідження

заклади освіти Шевченківського району

«ОСВІТНЬОЮ АГЕНЦІЄЮ МІСТА КИЄВА» з 16 по 18 жовтня 2019 року було проведено 

соціологічне дослідження «Вивчення ставлення учнів, батьків учнів до нової форми

сніданків»

учні початкових класів

онлайн-анкетування

батьки учнів

1968 942



17% дітей їдять сніданки з дому

Стан організації харчування у закладах освіти 

8 із 10 учнів харчуються в шкільній їдальні



30%

10,4%

19%

60%

Учні не харчуються у школі, тому що:

несмачно готують

не мають бажання

неякісні продукти

вживають лише домашню їжу 8%

потребують дієтичного харчування 4%

7%антисанітарний стан

Несмачна їжа - основна причина відмови учнів
харчуватися у школі



В учнів виникає потреба поснідати:

з 10.00 до 11.00 години

з 11.00 до 12.00 години

з 9.00 до 10.00 години

Частіше в учнів виникає потреба поснідати з 10.00 до 11.00 години



пиріжки, здоба

сніданки

комплексний обід

Учні частіше купують у шкільній їдальні:

44%

30%

26%



Оцінка харчування у закладах освіти  

Учням не подобається їжа в їдальні

43%

Більшості учням подобається їжа у їдальні



Учням найбільше подобається

шкільний сніданок:

інше

традиційний ─ визначена 
порція

50%

4%

вибір із 2-3-х запропонованих 
страв

46%

супсалати запіканка
сирники

пюре

локшинабитки

кукурудза з макаронами

макарони з котлетою

млинці

риба

зелений борщ



Оцінка гарячого харчування Оцінка розміру порцій

«Смачно» «Вистачає»

58%
79%



одноманітність страв

недостатньо овочів

малий вміст 
натуральних речовин

малі порції

Незадоволеність батьків меню шкільної їдальні

Одноманітність страв та 

недостатність овочів ─ 

основні причини 

незадоволеності батьків 

меню шкільної їдальні

55%

40%

34%

12%



асортимент

Незадоволеність батьків учнів роботою 

шкільної їдальні

якістьсанітарний стан ціниобслуговування

52%32%13% 16%14%

Асортимент страв ─ основні причини незадоволеності батьків учнів роботою 

шкільної їдальні



Пропозиції батьків щодо покращення роботи шкільної їдальні

покращити якість 
продуктів

більше фруктів та 
овочів

змінити меню 

подавати їжу гарячою

виключити шкідливу їжу

контролювати якість 
продуктів

можливість обирати 
страви

смачніше готувати

збільшити порції

зменшити ціни

покращити санітарний 
стан

покращити кваліфікацію 
кухарів

змінити постачальника послуг

розширити асортимент

51%

66%

39%

16%

27%

33%

15%

41%

54%

28%

35%

17%

16%

15%

Результати дослідження «Вивчення ставлення учнів, батьків учнів до нової форми сніданків»



Учні рекомендують додати до шкільного сніданку:

фрукти

йогурт

овочі

Інші рекомендації:

63%

46%

34%

тістечка

сік вафлі

желе млинці

какао

сирники

зефірбургери

морозиво

піца

печиво

молочні продукти

квас


