
  

Колледж  білім алушыларына жасырын сауалнама жүргізу туралы 

талдау 

 

«Тайынша агробизнес колледжі» КММ базасында ақпан айында білім 

алушылардың сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша құқықтық 

сауаттылық деңгейін анықтау мақсатында сауалнама өткізілді . Сауалнамаға 

1,2,3 курс студенттері қатысты, жалпы-92 респондент. 

Сауалнама нәтижелері бойынша : 

 Жүргізілген сауалнама сыбайлас жемқорлық жағдайының бар 

екендігін көрсетті. Сондай – ақ, колледж әкімшілігінің осындай 

жағдайларға деген байыпты көзқарасына қатысты сенімді қарым-

қатынасы атап өтілді. 

 Колледждегі сауалнамаға қатысқан студенттердің көпшілігі 

өздерін сыбайлас жемқорлықтан қорғалған сезінеді. 

 

 

Сауалнама саны-92 дана 

1. Сіз сыбайлас жемқорлық деген не екенін білесіз бе? 

А) Иә-80 

Ә) Иә, Жоқ-8 

в) иә-2-ден гөрі жоқ 

г) жоқ-0 

д) жауап беру қиын-0 

2. Сыбайлас жемқорлық туралы ақпараттың негізгі көздері? 

а) құқық қорғау органдары-30 

б) биліктің мәлімдемесі-20 

в) БАҚ-10 

г) жеке тәжірибе-30 

д) туыстары, достары, таныстары-2 

3. Сіз биліктің қай деңгейіне көбірек сенесіз? 

а) аймақтық-10 

б) муниципалдық-10 

в) жергілікті-72 

4. Билікке сенімсіздіктің негізгі себептері қандай? 

а) биліктің сыбайлас жемқорлық-20 

б) тиімсіздігі-32 

в) төмен мораль-20 

г) басқа себептер-20 

5. Сіз сыбайлас жемқорлықпен күресу керек деп ойлайсыз ба? 

а) иә-7 9 

б) жоқ-13 

6 .Күнделікті өмірде парақорлықтың таралуы қандай? 

а) жиі кездесетін құбылыс-30 

б) сирек-50 



в) өте сирек-12 

7. Сыбайлас жемқорлық мәселесі маңызды ма? 

а) ауыр-80 

б) ауыр емес-10 

в) өз нұсқасы-2 

8. Сыбайлас жемқорлықтың таралуының басты себебі неде? 

а) заңнаманың жетілмегендігі-10 

б) бақылаудың болмауы-60 

в) құқық қорғау және басқа да билік органдарында адал адамдар мен 

принципті адамдардың болмауы-10 

г) басқа-12 

9. Сыбайлас жемқорлықтың басты салдары қандай? 

а) адамдардың құқықтарын бұзу -30 

б) әлеуметтік стратификация-30 

в) қылмыстың өсуі-10 

г) азаматтардың мемлекетке деген сенімін жоғалту және нәтижесінде 

қоғамдағы құқықтық нигилизм, бұл мемлекеттің негізін бұзады-20 

д) экономикаға нұқсан келтіру-2 

е) басқа-0 

10. Билік органдары сыбайлас жемқорлық мәселесін шеше алады деп 

ойлайсыз ба? 

а) иә -70 

б) жоқ-22 

11. Сіз билік органдарына сыбайлас жемқорлық жағдайлары туралы 

мәлімдейсіз бе? 

а) иә-жасырын-30 

б) иә-жасырын емес-20 

в) жоқ-42 

12. Сіз сыбайлас жемқорлық фактілері туралы қайда хабарлағыңыз 

келеді? 

А) ҰҚК-20 

б) ІІМ-30 

г) прокуратура-20 

д) БАҚ-10 

е) мемлекеттік билік органдары-10 

ж) Сенім жәшігі-2 

13. Сіз қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске қатысуын 

қажет деп санайсыз ба? 

а) иә-8 0 

б) жоқ-12 

14. Сіздің ойыңызша, сыбайлас жемқорлықпен қандай шаралармен 

күресуге болады? (көп емес таңдау 

Жауаптың 3 нұсқасы) 

а) сыбайлас жемқорлық үшін жазаны қатайту-30 

б) шенеуніктердің табысы туралы ақпарат беруі-10 



в) азаматтардың мәдени деңгейін көтеру-5 

г) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі мемлекеттік орган 

құру-5 

д) лауазымды тұлғалардың еңбекақысын көтеру-10 

е) электрондық түрде қызмет көрсету-10 

ж) жемқорларды қоғамдық соттау-5 

з) шығыстарға бақылау орнату-5 

и) сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті насихаттау-2 

к) жауап беру қиын-10 

л) өз нұсқасы-0 

15. Ағымдағы жылы колледжде сыбайлас жемқорлық көріністеріне тап 

болдыңыз ба? 

а) иә, бір рет-20 

б) иә, 2 реттен артық-2 

в) жоқ-70 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ 

о проведении анонимного анкетирования обучающихся колледжа 

 

 На базе  КГУ « Тайыншинский колледж агробизнеса» в феврале месяце 

было проведено анкетирование  с целью определения уровня    правовой 

грамотности обучающихся по вопросам коррупции  . В анкетировании 

приняли  участие обучающиеся 1,2,3 курса в общем – 92 респондентов. 

По результатам анкентирования : 

 Проведенное анкетирование продемонстрировало наличие адекватной 

коррупционной ситуации. Также отмечено доверительное отношение 

администрации колледжа – в отношении серьёзного отношения к такого рода 

ситуациям. 

 Большинство опрошенных студентов в колледже чувствуют себя 

защищенными от коррупции. 

 

 

 Количество анкет- 92шт 

1. Знаете ли Вы, что такое коррупция? 

а) Да-80  

б) Скорее да, чем нет-8 

в) Скорее нет, чем да-2 

г) Нет-0 

д) Затрудняюсь ответить-0 

2. Основными источниками информации о коррупции служат? 

а) правоохранительные органы-30 

б) заявления властей-20 

в) СМИ-10 

г) личный опыт-30 

д) родные, друзья, знакомые-2 

3. Какому из уровней властей Вы больше доверяете? 

а) региональным-10 

б) муниципальным-10 

в)  местным-72 

4. Каковы основные причины вашего недоверия к властям? 

а) коррупция власти-20 

б) неэффективность-32 

в) низкая мораль-20 

г) иные причины-20 

5. Считаете ли Вы, что с коррупцией необходимо бороться? 

а)да-7 9 

б)нет-13 

6 .Какова распространенность взяточничества в повседневной жизни? 
а) частое явление-30 

б) редкое-50 



в) очень редкое-12 

7. Серьезна ли проблема коррупции? 
а)  серьезна-80 

б) не серьезна-10 

в) свой вариант-2 

8. Какова главная причина распространения коррупции? 
а) несовершенство законодательства-10 

б) недостаток контроля-60 

в) отсутствие честных людей и принципиальных людей в правоохранительных и других 

органах власти-10 

г) другое-12 

9. Каковы главные последствия коррупции? 
а) нарушение прав людей -30 

б)социальное расслоение-30 

в) рост преступности-10 

г) потеря доверия граждан к государству и как следствие правовой нигилизм в обществе, 

что подрывает саму основу государства-20 

д) подрыв экономики-2 

е) другое-0 

10. Считаете ли Вы, что органы власти могут решить проблему коррупции? 
а)да -70 

б)нет-22 

11. Заявите ли Вы в органы власти о случаях коррупции? 

а) да – анонимно-30 

б) да – не анонимно-20 

в) нет-42 

12. Куда бы вы предпочли сообщить о фактах коррупции? 

а) КНБ-20 

б) МВД-30 

г) прокуратуру-20 

д) СМИ-10 

е) государственные органы власти-10 

ж) ящик доверия-2 

13. Считаете ли вы необходимым участие общества в борьбе с коррупцией? 
а)да-8 0 

б)нет-12 

14. Какими, на Ваш взгляд, мерами можно бороться с коррупцией? (выбрать не более 

3 вариантов ответа) 
а) Ужесточение наказания за коррупцию-30 

б) Подача чиновниками сведений о доходах-10 

в) Поднятие культурного уровня граждан-5 

г) Создание госоргана по борьбе с коррупцией-5 

д) Повышение зарплат должностных лиц-10 

е) Предоставление услуг в электронном виде-10 

ж) Общественное осуждение коррупционеров-5 

з) Установление контроля за расходами-5 

и) Пропаганда нетерпимости к коррупции-2 

к) Затрудняюсь ответить-10 

л) Свой вариант-0 

15. Сталкивались ли Вы в текущем году с проявлениями коррупции в Колледже? 
а) Да, один раз-20 

б) Да, более 2 раз-2 



в) Нет-70 

 

  

 


