
Результати
опитування ЗдВО

про доброчесність
та антикорупційну

роботу в ПУЕТі





Опитування
ЗдВО

13 питань

28 відповідей

23 травня по
7 червня



82,1 %

Чи дотримуються
вимоги
антикорупційного
законодавства в
Університеті?

Так 
(23 відповіді)



Відсутня Висока



Чи доводилось Вам протягом 
2021-2022 н.р. потрапляти в
корупційну ситуацію?

Ні
(25 відповідей)

89,3 %







В якому розмірі Вам доводилось давати
хабар за складання одного заліку чи іспиту
(екзамена)?

100-200 грн. 500 грн.

не давав



Чи доводилось Вам давати хабар за
складання всієї екзаменаційної
сесії?

Ні, все складаю сам
(27 відповідей)

96,4 %

Викладач натякав на хабар



З переходом на дистанційне
складання заліків та іспитів
(екзаменів) корупція зменшилась?

31,6 %Так, вона зникла зовсім

Так, але ще присутня 26,3 %

42,1 %Не знаю / Не має



Чи повідомляли Ви
про факти корупції?

Ні / Не було
фактів

(23 відповіді)

82,1 %



Корупція відсутня

Вважаю це марним, адже заходи не
будуть прийняті

Я боюсь за себе

Не доводилося бачити факти корупції 
Чула від студентів, але не знаю кому і скільки платили 

Вкажіть причину чому Ви не повідомляли
про факти корупції?

Не знаю точної інформації стосовно цього 
Я боюсь за себе, Особисто мені страшно, що через
безвідповідальність викладача, винним(ною) буду я



Що потрібно робити, на Ваш погляд, для боротьби з
корупцією? Напишіть свої пропозиції.

Нічого не допоможе

З цим нічого не поробиш

Нічого тут не зробиш, кому потрібно той заробить
кошти і про це навіть ніхто не дізнається)!



Що потрібно робити, на Ваш погляд, для боротьби з
корупцією? Напишіть свої пропозиції.

Ретельно слідкувати за роботою людей

Перевіряти як викладачі ведуть заняття, деякі
викладачі не ведуть їх взагалі, або халатно відносяться
до цього.

Практичні навички (тренінги, інтерактивні ігри) з
студентами, які дозволять сформувати наслідки
корупції та методи боротьби

Нужно чтобы был человек который мог
контролировать это дело и слушал студентов



Що потрібно робити, на Ваш погляд, для боротьби з
корупцією? Напишіть свої пропозиції.

Якщо викладач сам вимагає, і не маленьку суму це
попередження про наслідки, а в подальшому
звільнення

Звільнити

Звільнити керівництво

Звільняти корупціонерів, якщо тих виявляють

Звільняти з негативним відгуком



ПУЕТ без корупції


