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Ұсынымдар 

 

Сонымен, біздің ойымызша сауалнама қорытындысы айтарлықтай оң 

нәтиже кӛрсетіп отыр.Білім алушылардың басым кӛпшілігі коррупцияға теріс 

кӛзқараспен қарайтыны белгілі болды. Білім алушылар жүргізілген зерттеу 

жұмысы барысында жоғары белсенділік таныта білді, дегенмен, назар 

аудартатын біршама мәселелердің бар екендігіне ескеру маңызды. 

Ӛткізген зерттеу нәтижелері бойынша университетімізде коррупция аз 

мӛлшерде болса да, бар екендігін анықтадық. «Қалай ойлайсыз Сіздің ЖОО-

да сыбайлас жемқорлық бар ма?» - деген сұраққа 77,1% (44,5% сәуір 2021ж) 

сауалнамаға қатысқан университет қызметкелері жоқ деп жауап берді, 8,7% - 

жауап беруге қиналды  және 7,1% –жауап беруден бас тартты, ал 7,1% 

сыбайлас жемқорлық бар деп есептейді (2таблица). Жалпылама 

салыстырмалы түрде нәтижелер университетегі коррупция деңгейінің 

тӛмендегенін кӛрсетті, бірақ, біз білетіндей ЖОО-ның саясаты және 

Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі осы құбылысқа мүлдем тӛзбеушілікке қол жеткізу міндетін алдыға 

қояды, сондықтан біз онымен күресті, мақсатты іс-шараларды жалғастыруға 

тиіспіз.  

Сонымен қатар, «Жоғарыдағы сұраққа «Бар» - деп келіссеңіз, Сіздің 

пікіріңіз қандай ақпаратқа негізделеді?» деген сұраққа жауап бергендердің 

34,8%-ы  «Туған – туысқандардың, достардың  тәжірибесінен» деген себепке 

негізделсе, ал қалған 30,4% «Жеке ӛзімнің тәжірибемнен» -деген жауап 

нұсқасын кӛрсетті.  

Бұдан бӛлек, сауалнамаға: «Пара, сыйлықтар, жеке байланыстар және 

т.б. арқылы оқытудың "мәселелерін" шешетін қызметкердің немесе 

оқытушының аты -жӛнін кӛрсетуіңізді сұраймыз» - деген сұрақ енгізген 

болатынбыз. Сауалнамаға қатысқан білім алушылар біршама 

оқытушылардың және қызметкерлердің аты-жӛнін кӛрсетті. Бірақ, біз 

сауалнамаға қатысқан білім алушылардың бір қызметкердің аты-жӛнін 

кемінде 5 рет кӛрсеткенін ғана ескеру қажеттілігін негізге аламыз. Сауалнама 

деректері мұндай мӛлшерде фамилияларды анықтаған жоқ. Бірақ, соған 

қарамастан біз бұл бір ретінен ғана кӛрсетілген фамилиялармен тікелей 

жұмыс жасау қажеттілігінің маңыздылығы жоқ екенін ескерсек те, құрылым 

басшылар мен факультет декандарына анықталған фамилияларды 

электронды нұсқада хабардар етуді міндетке қойдық. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1-студентам 

Анкета №______ 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ  

В УНИВЕРСИТЕТЕ ШАКАРИМА 
 

 

Уважаемый респондент! Предлагаем Вам принять участие в исследовании по вопросам 

коррупции в вашем учебном заведении. 

     Прочитайте внимательно предложенные вопросы и отметьте наиболее  удобный 

Вам один вариант ответа или впишите свое мнение в отведенных для этого местах.  

Мы гарантируем конфиденциальность Вашего мнения. Все данные будут 

использованы только в обобщённом виде. 

 
 

1. Как Вы считаете, есть ли коррупция в Вашем ВУЗе?  

1.Да 

2.Нет 

3.Отказ от ответа 

4.Затрудняюсь ответить 

 

2. Если вы ответили да, то на чем основывается Ваше мнение? 

1.Личный опыт 

2.Опыт родных, близких друзей 

3.Слухи 

4.Информация из СМИ 

5. В нашем ВУЗе коррупции нет 

 

3. Укажите пожалуйста фамилию и имя сотрудника (руководителя департамента, 

заведующей кафедры т.д.) которые злоупотребляют служебными полномочиями (решают 

«вопросы» обучение с помощью взяток, подарков, личных связей и т.д.)    
(напишите)____________________________________________ 

 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ: 

 

4. Ваш факультет... 

________________________________________________________________ 

5. На какую академическую степень Вы учитесь?  

1.Бакалавр 

2.Магистратура 

3.Докторантура 

4.Интернатура 

 

6. Ваш курс (для бакалавра): 

1.1 курс  

2.2 курс 

3.3 курс 

4.4 курс 



 

2-қосымша студенттерге 

Сауалнама  № ______ 

ШӘКӘРІМ УНИВЕРСИТЕТІНДЕ 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ 

 

Құрметті респондент! Сіздердің оқу орындарыңыздарда сыбайлас жемқорлық 

мәселелерін зерттеу бойынша жүргізіліп отырған сауалнамаға қатысуыңызды 

сұраймыз. 

Ұсынылған сұрақтарды мұқият оқыңыз және жауаптың ең ыңғайлы бір нұсқасын 

белгілеңіз немесе осы үшін бөлінген жерлерде өз пікіріңізді жазыңыз.  

Біз Сіздің пікіріңіздің құпиялылығына кепілдік береміз. Барлық деректер тек 

жалпылама түрде пайдаланылады. 

 

1. Қалай ойлайсыз Сіздің ЖОО-да сыбайлас жемқорлық бар ма? 

1.Бар 

2.Жоқ 

3.Жауап беруден бас тарту 

4.Жауап беруге қиналамын 

 

2. Жоғарыдағы сұраққа «Бар» - деп келіссеңіз, Сіздің пікіріңіз қандай ақпаратқа 

негізделеді? 

1.Жеке тәжірибеге 

2.Туған – туысқандардың, достардың  тәжірибесінен 

3.Қауесет, ӛсекке 

4.БАҚ ақпаратына 

5. Сыбайлас жемқорлық жоқ 

 

3. Пара, сыйлықтар, жеке байланыстар және т. б. арқылы оқытудың "мәселелерін" 

шешетін қызметкердің немесе оқытушының аты -жӛнін кӛрсетуіңізді сұраймын 

(жазыңыз)________________________________ 

 

ӚЗІҢІЗ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ КӚРСЕТІҢІЗ: 

 

4. Сіздің факультетіңіз... 

___________________________________________________________________ 

 

5.Сіз қандай академиялық дәрежеде білім алудасыз? 

1.Бакалавр 

2.Магистратура 

3.Докторантура 

4.Интернатура 

 

6. Сіздің оқу курсыңыз (бакалаврға) 

1. 1 курс 

2. 2 курс 

3. 3 курс 

4. 4 курс 
 


