
Шановні студенти! 
 

Просимо прийняти участь у соціологічному дослідженні, спрямованому на виявлення 
проблем студентського життя. Опитування повністю анонімне, тому сподіваємось на 
максимальну відвертість. 

Підкресліть будь ласка, з наявних відповідей ту, що відповідає вашому погляду, або 
висловіть власну думку у спеціально відведених рядках. 

1. Чи подобається Вам навчатись в ХАІ? 
- так; 
- ні; 
- не можу відповісти. 

2. Якщо не подобається, то з яких причин (можна обрати кілька варіантів 
відповідей)? 

- не вдало обрав(ла) професію; 
- не досконала навчально-матеріальна база; 
- недостатня якість навчання; 
- високий розмір сплати за контрактом; 
- нестача сучасної навчально-методичної літератури; 
- недостатній рівень професорсько-викладацького складу; 
- складні побутові умови; 
- інші причини _______________ __________________________________________ 
 
3. Чи потрапляли Ви в ситуацію вимагання неправомірної вигоди з боку 

викладачів ХАІ? 
- так; 
- ні; 
- не можу відповісти  
- власна відповідь_________________________________________________________ 
- вкажіть (якщо дали відповідь «так») з якої дисципліни та ПІБ викладача 
________________________________________________________________________ 
 
4. Якщо потрапляли, то розмір вимагання становив: 
-   до 250 грн.; 
- 251-500 грн.; 
- 501-1000 грн.; 
- понад 1000 грн. 

5. Як Ви вважаєте, чому студенти настільки терпимі до корупції*? 
- через лінощі (можна не перевантажуватися, а просто купити оцінку); 
- через те, що працюють і не мають часу на підготовку; 
- через те, що не вважають за потрібне вивчати «непрофільні» курси; 
- терпимі до корупції, бо переконанні, що її неможливо викорінити; 
- не засуджують корупцію, бо вважають, що вона їм не заважає; 
- інші причини____________________________________________________________ 

* Корупція - використання особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з 
метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої 
вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі або на 
її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей (ст. 1 Закону України «Про запобігання 
корупції»). 



6. Чи повідомили Ви про факти корупції (про вимагання, неправомірну вигоду 
тощо)? 

- так. по телефону довіри 
- так, направив(ла) анонімний лист (у який орган) 
- так. звернувся(лась) до керівництва підрозділу, в якій сталася корупційна ситуація 
- так, звернувся(лась) до ректорату університету 
- так. написав(ла)заяву до правоохоронних органів 
- ні 
- інше _______________________________________________________________ ____ 

Якщо Ви не повідомили про факти корупції, вкажіть причину 
- вважаю це марним, заходи не будуть прийняті 
- небезпечно для мене і для моїх близьких 
- не вважаю за необхідне 
- важко відповісти 
- інше____________________________________________________________________ 

7. Як Ви оцінюєте ступінь захищеності себе від можливого «адміністративного 
свавілля» з боку керівництва університету (факультету, кафедри)? 

 
- абсолютно захищений(а) 
- захищений(а) в деякій мірі 
- не захищений(а) 
- інша відповідь___________________________________________________________ 

 
 
8. Ваші побажання та пропозиції 
________________________________________________________________________ 

 
 
 

Дякуємо за співробітництво! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка: зазначену анкету  необхідно роздрукувати та після заповнення передати 
(надіслати) у будь-який зручний для Вас спосіб (електронною або звичайною поштою через 
Скриньку довіри у фойє головного корпусу) до уповноваженої особи з питань запобігання та 
виявлення корупції університету (ауд. 131-А г/к) 
 
 
 
 
 

 


