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Інформація 

про узагальнені результати анкетування батьків 

 

 На виконання пункту 3.5. наказу управління освіти і науки від 

29.12.2020 № 518 «Про результати вивчення стану організації харчування 

дітей в закладах дошкільної освіти» з 22.02. по 24.02.2021 року у Сумському 

дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №23 «Золотий ключик» було 

проведено анкетування батьків щодо улюблених та корисних страв, 

раціонального режиму харчування та збалансованості раціону дітей як вдома, 

так і в закладі освіти. 

 Загалом участь в анкетуванні взяли понад 194 респонденти. За 

результатами анкетування 46,8% (87) батьків влаштовує харчування 

дошкільників в закладі дошкільної освіти, 33,3% батьків відповіли «скоріше 

так, ніж ні», 9,7% - «скоріше ні, ніж так», 3,2%  (6) - не влаштовує.  

 Відповіді засвідчили, що більшість батьків 61% (114) оцінюють 

організацію харчування в закладі дошкільної освіти як «добре», 21,4% - на 

«відмінно», 11,8 % - «задовільно», 1,6 %(3)  - «погано». 

 Хочемо зазначити, що за результатами анкетування 57,8% (108) батьків 

знайомі з переліком необхідних продуктів харчування у добовому раціоні 

дошкільника, 24,6 %  - частково, 17, 6% (33) – не знайомі. 

 75,3% (140) респондентів цікавляться щоденним меню  у закладі, 18,3% 

(34) – лише іноді. 

 Згідно з відповідями батьків, більшість 58,8% (110)  зазначає, що їх 

діти харчуються в дошкільному закладі із задоволенням та 33% (61) з'їдають 

свої порції під час прийому їжі, лише 9,1% (17) – харчуються з меншим 

задоволенням та 38,9% (72) – не з’їдають свої порції. 

 Під час проведення анкетування були встановлені улюблені страви з 

меню ЗДО,  такі як борщ український, гороховий суп з грінками, вареники з 

м’ясом, картопляне пюре з котлетою, сирники зі сметаною, запіканка, манна 

каша, ліниві вареники та інші та страви меню вдома,  такі як суп, вермішель з 

сосискою, голубці, піца, пельмені домашні, гречана каша з відбивною, 

молочні каші, гарбузова каша та інше. 33,7 % (63) батьків відмітили, що 

готують страви з меню закладу вдома на замовлення дітей, 39% - лише іноді, 

27, 3% (51) - не готують.   

 На запитання анкети які продукти харчування бажано додати до 

асортименту страв у дитячому садку а які виключити із дитячого раціону, 

були отримані наступні відповіді: більшість віддало перевагу додати до меню 
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свіжі овочі,  фрукти, зелень, телятину, більше рибних та м’ясних страв, 

виключити печінку, молочну манну кашу. 

 46,8% (87) батьків зазначили, що питання якості харчування дітей, 

обговорюється під час батьківських зборів адміністрацією, педагогами ЗДО. 

Також поряд з цим 69% (129)  батьків відмітили, що інформація про 

раціональне харчування дошкільників подається в батьківських куточках, 

соціальній мережі, на веб-сайті закладу дошкільної освіти. 

 Найактивніші батьки були під час висвітлення пропозицій та побажань 

щодо поліпшення організації харчування в закладі дошкільної освіти, який 

відвідує дитина. Більшість респондентів влаштовує стан харчування в ЗДО 

без внесення вагомих змін, але надійшло й багато пропозицій, таких як: 

- переглянути меню, з метою його розширення, збалансування, 

насичення корисними вітамінами; 

- додати страви на пару; 

- збільшити порцію меню;  

- підвищення оплати харчування, але з урізноманітненням щоденного 

меню з додаванням більше страв з м’яса, свіжих овочів, фруктів, ягід та 

зелені; 

- ввести страви меню на вибір, за типом шведського столу. До 

обов’язкової  першої страви, друга страва на вибір дитини. 
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