
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ 
Мақтарал аграрлық колледжі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
 күрес – бүгінгі күн талабы 

Экспресс сауалнама  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Атакент, 2018ж 
                                                



«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – бүгінгі күн талабы» атты 
экспресс сауалнама 

Мақсаты: Оқытушылар мен студенттер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру 
1. Сіз сыбайлас жемқорлық деп нені түсінесіз? (3-ден артық емес нусқа көрсетіңіз) 
 Лауазымды тұлғаларға сыйлық тарту. 
 Лауазымдық жағдайды жеке, ашкөз мүддеде қолдану 
 Мемлекеттік қаражатты жеке мақсаттарға қолдану 
 Әйгілі аға-көкелік (өз мақсатына қол жеткізу үшін туыстық байланыстар  пайдалану) 
 Парақорлық 
 Пара беруге мәжбүрлеу 
2. Сыбайлас жемқорлықты болдырмаудың жолы. 
 Заңды күшейту; 
 Қызметкерлердің айлығын көтеру; 
 Қызмет орның ауыстырып тұру; 
 Сіздің өз ойыңыз 
3.  Колледжде сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттеріне куә болдыңыз ба? 
 иә 
 жоқ 
 жауап беруге қиналамын 
4.  Егер алдыңғы сұраққа «Иә» деп жауап берсеңіз, онда мына жауаптардың астын сызып  
қойыңыз немесе болған жағдай туралы жазып беріңіз. 
 Менің өзіме жақсы баға керек емес  еді.  Ал менің топтастарымның бағасы төмен болған, 
сол себепті олар ақша жинады, мен оларды қолдап ақша қоса салдым. 
 Сұрау бойынша сыйлық 
 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
5.  Пара алған оқытушының  аты-жөнін қөрсетіңіз 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
6. Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу керек па? 
 Иә 
 Жоқ 
7. Сабаққа келмей жүру үшін Сізден немесе жолдастарыңнан пара сұраған жағдайлар 
болған ба? 
 Ия 
 Жоқ 
 Білмеймін 
8.  Сіз ең көп   дегенде қандай сомада пара бердіңіз? 
__________________________________________________________________ 
 
9. Оқытушыларға арналған төменде келтірілген сыйлықтардың қайсысын пара деп 
есептеуге болады? 
 Гүлдер, кәмпит қорабы, шарап бөтелкесі, ( кез-келген басқа ішімдік) тұрмыстық 
құралдар, ақшалай  басқа да қызмет ету. 
10. Сіздің ойыңызша соңғы жылдары пара беру көбейді ме, әлде азайды ма? 
   Көбейді 
   Бұрыңғыдай сияқты 
   Азайды 
    Жауап беруге қиналамын 



11.  Сіздің ойыңызша сыбайластық жемқорлықтың болуының негізгі себептеріне  не 
жатады? 
 Төмен жалақы 
 Өзіңдік бақылаудың болмауы 
 Қоғамдық көзқарас пен имандылықтың төмендігі 
12. Сіздің көзқарасыңыз бойынша жемқорлардың санын азайту үшін не қолдануға 
болады? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
13. Егер сыбайластық жемқорлық жағдайына ұшырауыңызға тура келсе, пара берер ме 
едің, әлде пара бермей құтылуға әрекет жасар ма едің?  
 Иә, пара беруге тура келді 
 Пара берген жоқпын 
 Ұшыраған жоқпын 
 Жоқ, бермеймін 
14. Егер алдыңғы сұраққа «Иә» деп жауап берсеңіз онда жақын арада болған жағдайды 
суреттеңіз немесе астын сызып қойыңыз. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
15. Оқытушыға пара беруден бас тартқаннан кейін сіздің мәселеңіз шешілді ме? 
 Иә шешілді 
 Шешілді, бірақ ішінара 
 Жоқ шешілмеді 
 Мен мұндай жағдайға тап болған жоқпын 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оқытушылар мен студенттер арасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – бүгінгі күн 
талабы» атты экспресс сауалнамасы алынды. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – бүгінгі күн талабы» атты  
экспресс сауалнаманың қорытындысы 

 
Мақсаты: Оқытушылар мен студенттер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру. 
Мерзімі: 07.01.2019ж 
 
Сауалнама жүргізгендер: А.Батырханова; Ұ. Шалхарова;  Қ. Мейрбекова; Э. Қожаева;  
Б. Алмабеков.  
Қатысқандар: 155 оқушы 
 
Сауалнаманың нәтижесі: 
1. Сіз сыбайлас жемқорлық деп нені түсінесіз? (3-ден артық емес нұсқа көрсетіңіз) 
 Лауазымды тұлғаларға сыйлық тарту. //35// 
 Лауазымдық жағдайды жеке, ашкөз мүддеде қолдану //25// 
 Мемлекеттік қаражатты жеке мақсаттарға қолдану //40// 
 Әйгілі аға-көкелік (өз мақсатына қол жеткізу үшін туыстық байланыстар  пайдалану) //27// 
 Парақорлық //38// 
 Пара беруге мәжбүрлеу //15// 
2. Сыбайлас жемқорлықты болдырмаудың жолы. 
 Заңды күшейту; //104// 
 Қызметкерлердің айлығын көтеру; //46// 
 Қызмет орның ауыстырып тұру; //5// 
 Сіздің өз ойыңыз //бір неше ұсыныстар жазылған// 
3.  Колледжде сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттеріне куә болдыңыз ба? 
 Иә //1// 
 Жоқ  //148// 
 жауап беруге қиналамын //6// 
4.  Егер алдыңғы сұраққа «Иә» деп жауап берсеңіз, онда мына жауаптардың астын сызып  
қойыңыз немесе болған жағдай туралы жазып беріңіз. 
 Менің өзіме жақсы баға керек емес  еді.  Ал менің топтастарымның бағасы төмен болған, сол 
себепті олар ақша жинады, мен оларды қолдап ақша қоса салдым. //1// 



 Сұрау бойынша сыйлық //0// 
 ___________________________________________________________________________________ 
5.  Пара алған оқытушының  аты-жөнін қөрсетіңіз //0// 
_________________________________________________________________________________________ 
6. Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу керек па? 
 Иә //155// 
 Жоқ //0// 
7. Сабаққа келмей жүру үшін Сізден немесе жолдастарыңнан пара сұраған жағдайлар болған 
ба? 
 Ия //2// 
 Жоқ //140// 
 Білмеймін //13// 
8.  Сіз ең көп   дегенде қандай сомада пара бердіңіз? //0// 
__________________________________________________________________ 
9. Оқытушыларға арналған төменде келтірілген сыйлықтардың қайсысын пара деп есептеуге 
болады? 
 Гүлдер , кәмпит қорабы, шарап бөтелкесі, ( кез-келген басқа ішімдік) тұрмыстық құралдар, 
ақшалай  басқа да қызмет ету //155//. 
10. Сіздің ойыңызша соңғы жылдары пара беру көбейді ме, әлде азайды ма? 
   Көбейді //20// 
   Бұрыңғыдай сияқты //35// 
   Азайды //81// 
   Жауап беруге қиналамын //19// 
11.  Сіздің ойыңызша сыбайластық жемқорлықтың болуының негізгі себептеріне  не жатады? 
 Төмен жалақы //71// 
 Өзіңдік бақылаудың болмауы //32// 
 Қоғамдық көзқарас пен имандылықтың төмендігі //52// 
12. Сіздің көзқарасыңыз бойынша жемқорлардың санын азайту үшін не қолдануға болады? 
//түрлі ұсыныстар келтірілген// 
_________________________________________________________________________________________ 
13. Егер сыбайластық жемқорлық жағдайына ұшырауыңызға тура келсе, пара берер ме едің, әлде 
пара бермей құтылуға әрекет жасар ма едің?  
 Иә, пара беруге тура келді //2// 
 Пара берген жоқпын//20// 
 Ұшыраған жоқпын //41// 
 Жоқ, бермеймін //92// 
14. Егер алдыңғы сұраққа «Иә» деп жауап берсеңіз онда жақын арада болған жағдайды суреттеңіз 
немесе астын сызып қойыңыз. //0// 
_________________________________________________________________________________________ 
15. Оқытушыға пара беруден бас тартқаннан кейін сіздің мәселеңіз шешілді ме? 
 Иә шешілді //2// 
 Шешілді, бірақ ішінара //0// 
 Жоқ шешілмеді //0// 
 Мен мұндай жағдайға тап болған жоқпын //152// 
Қорытынды: 
    Қолледжде оқушылардың арасында  алынған сауалнаманың нәтижесі бойынша біздің колледждің 
оқушылардың көпшілігі (99%)- сыбайлас жемқорлық жағдайына тап болмаған, оқушылардың қалған 
(1%)-жақсы баға алу үшін мұғалімге сыйлық бердік деп жауап берген. Сіздің ойыңызша колледждегі 
сыбайластық жемқорлықтың болуының негізгі себептеріне  не жатады? деген сұрақа(31%) төмен 
жалақы, өзіңдік бақылаудың болмауы (21%) және қоғамдық көзқарас пен имандылықтың төмендігі деп 
(75%)     жауап берді.         
        Бұл дегені біздің оқу орнымызда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеті жоғары деңгейде 
қалыптасқан деуге болады.  
Ұсыныс:  Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында жүргізілетін жұмыстарды жандандыру. 

 


