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Опитування, проведене повторно (вперше у 2020 р., звіт оприлюднено на 

офіційному сайті університету за посиланням: 

https://sspu.edu.ua/images/2021/docs/rezultati-onlayn-opituvannya-korupciya-

2bb55.pdf) у 2021 навчальному році серед здобувачів вищої освіти. 

 

Термін проведення з 10 грудня по 31 грудня 2021 року. 

 

Кількість респондентів – 485 (здобувачі вищої освіти усіх навчальних 

інститутів/факультетів І, ІІ та ІІІ рівнів вищої освіти Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.Макаренка). Зокрема, фізико-математичний 

факультет – 39, факультет іноземної та слов'янської філології – 55, природничо-

географічний факультет –  24, навчально-науковий інститут фізичної культури – 

213, навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин – 47, 

навчально-науковий інститут культури і мистецтв – 61, навчально-науковий 

інститут педагогіки і психології – 46. 

 

Анкета містить 15 запитань (13 «закритої» та 2 «відкритої» форми). 

Опитування проведене дистанційно в Google-Forms. Інформація про проведення 

та результати опитування розміщена на сайті університету, у розділі «Запобігання 

та виявлення корупції». 

 

Аналіз анкет студентів щодо моніторингу та оцінки рівня корупції  у 

СумДПУ імені А.С. Макаренка дав змогу встановити, що 89,6% вважають, що 

корупція є злочином, таким чином рівень розуміння студентів того факту, що 

корупція є порушення закону виріс на 3% за минулий рік.  У той же час – 20% 

здобувачів вищої освіти впевненні, що корупція – найпростіший спосіб вирішення 

проблем, що на 7% нижче у порівнянні з минулим роком Серед різновидів 

корупційних діянь респондети називають: 91,8% - хабарництво; 43,3%  - 

неправомірна вигода; 13,4% - подарунок; 65,2% - зловживання службовим 

становищем; 8,9% - конфлікт інтересів.  

 

Одне з питань анкети стосувалось наявності корупційних дій у СумДПУ 

імені А.С Макаренка. 98% студентів запевнили, що не були свідками корупції в 

університеті. 

 

У своїй більшості 89,1% респонденти зазначали, що їм не доводилось 

приймати участь у проявах корупції, що на 9% більше, ніж у минулому році. Проте 

наявність відкритих форм відповідей дає змогу встановити, що в університеті 

відбуваються поодинокі випадки корупційних дій. Так, наприклад, 4% респондентів 

доводилось дарувати подарунки; 2,9% платили за складання заліків, іспитів; 0,6% 

купували реферати, курсові, контрольні роботи. Під час аналізу цього блоку анкети 

виявлено, що у порівнянні з минулим роком майже на 3,5% знизилися випадки 
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купування здобувачами освіти рефератів, курсових, контрольних робіт, що сприяє 

академічної доброчесності 

 

Основні чинники виникнення корупції у навчальному закладі здобувачі 

вищої освіти називають: 

 

 
 

 

На 15% у порівнянні з минулим роком збільшилась частка студентів для яких 

проводилися наукові семінари, тренінги (або інші ознайомчі заходи) в 

університеті щодо використання норм чинного антикорупційного законодавства 

та протидії корупційних діянь і на сьогоднішній день ця частка складає 51,8%, 

що свідчить загалом про плідну співпрацю між студентами та уповноваженою 

особою за минулий рік.  

 

Серед пропозицій боротьби з корупцією респонденти зазначають: 

Невідворотність покарань за хабарі та інші корупційні дій (55,9%); 

Оприлюднення випадків корупційних дій (54,2%); Зберігання письмових та 

інших робіт студентів для перевірки якості та на плагіат (20,6%); Створення 

незалежної експертної комісії, яка б могла контролювати загальну якість знань 

поза іспитами (22,5%); Підвищення заробітної плати викладачам (31,1%). 

 

Переважна більшість (82%) респондентів  розуміють, які особи несуть 

юридичну відповідальність за корупційні правопорушення. 

 

79,8% респондентів ознайомлені з нормами чинного антикорупційного 

законодавства. 

 

Студенти готові заявити про випадки корупції: але 29,3%  - на умовах 

гарантування анонімності, 8,2% - публічно,  35,1%  - відмовляються повідомляти 

про факт корупції,  
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Серед пропозицій щодо підвищення правової грамотності академічної 

спільноти та запобігання прояві корупційних діянь в Університет студенти 

зазначали: 

- «Проводити у стінах університету ознайомчі заходи, де розглядатиметься  у 

повній мірі питання корупції. Запрошення працівників органів чи інших осіб, які 

працюють у сфері права, які можуть добре роз'яснити інформацію, розповісти 

про можливі покарання.»; 

- «У разі виникнення такої ситуації, повинні всі знати про цю проблему , і 

накласти штраф на обидві особи ,що займалися цією справою»; 

- «Ніколи таких випадків не бачила,і не брала участь,тому навіть не знаю що 

тут відповісти.»; 

- «Гідно підняти заробітну плату для викладачів» 
- «Створювати оптимальні умови навчання для студентів та викладання 

викладачів.»; 

- «Відеокамери»; 

- «Інформаційно-довідковий портал, тощо»; 

- «Активніше долучати студентську молодь до акцій, які пов'язані з правовою  

грамотністю». 

- «Підвищити мотивацію щодо вступу у вищі навчальні заклади. Повернення до 

моральних цінностей» 

- «Пропозиція така: щоб кожен вчитель ставився до студентів однаково, 

оцінював чесно і цим самим мотивував студентів до звершення».  

 

 

 
З урахуванням даних моніторингу та зроблених зауважень пропонується: 

 

1) Організувати та провести антикорупційний навчальний онлайн-курс 

серед здобувачів вищої освіти. 

2) Організувати та провести для здобувачів вищої освіти ряд лекцій, 

семінарів за участю представників державних органів влади у сфері 

боротьби з корупцією; 

3) Вдосконалити інформаційно-довідниковий портал на офіційному сайті 

університету в розділі «Запобігання та виявлення корупції»; 

4) Організувати та провести онлайн-опитування серед працівників 

університета щодо моніторингу та оцінки рівня корупції у СумДПУ 

імені А.С. Макаренка. 

 

 

Фахівець з питань запобігання та виявлення корупції  А.Ю. Бавикін 

 

 

 


