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2021 жыл 28 августдағы Әжинияз атындағы  

Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты 

Кеңесиниң қарарына тийкар 

«ТАСТЫЙЫҚЛАНДЫ» 

 

 

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының  

(кейинги орынларда-Институт) 

коррупцияға қарсы гүресиў бойынша талаба-жаслар клубының 

НЫЗАМЫ 

 

I. Улыўма қағыйдалар 

 

1. Институттың коррупцияға қарсы гүресиў бойынша талаба-жаслар клубы (кейинги 

орынларда-Клуб) Өзбекстан Республикасының Конституциясы, “Тәлим хаққында”ғы 

Нызамы, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019 жыл 27 майдағы “Өзбекстан 

Республикасында коррупцияға қарсы гүресиў системасын еледе жетилистириў шаралары 

ҳаққында”ғы ПФ–5719–санлы Пәрманы, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019 

жыл 9 январдағы “Жәмийетте ҳуқықый аң ҳәм ҳуқықый мәдениятты жаңалаў системасын 

түптен жетилистириў ҳаққында”ғы ПФ–5618–санлы Пәрманы, Өзбекстан Республикасы 

Жоқары ҳәм орта арнаўлы тәлим ўәзирлигиниң 2021 жыл 5 марттағы 120–санлы буйрығы, 

Институт Кеңесиниң 2021 жыл 28-августдағы жыйналыс қарарына тийкар 

шөлкемлестирилди ҳәм өз искерлигин усы Нызамға тийкар алып барады. 

2. Клубтың тийкарғы мақсети Институт профессор–оқытыўшылары, хызметкерлери, 

талаба–жасларында коррупцияға деген мауасасыз (муросасыз) қатнас ҳәм коррупцияға 

қарсы социал-психологиялық иммунитет қәлиплестириў, коррупцияға қарсы гүресиў 

процессинде жәмийетшилик қадағалаўын жолға қойыўдан ибарат; 

3. Клубтың тийкарғы ўазыйпалары:  

- үгит-нәсиҳат жумыслары арқалы профессор–оқытыўшылар, хызметкерлер ҳәм талаба–

жаслар арасында коррупцияның ҳәр қандай көринислерге деген ноль дәрежедеги 

жақтырмаўшылықты қәлиплестириў; 

-институт профессор–оқытыўшылары ҳәм хызметкерлери искерлигин алып барыўда 

ашықлықты тәмийнлеў ҳәмде усы процесслерде жәмийетшилик қадағалаўын орнатыў; 

-институтта коррупцияға қарсы гүресиў тараўы бойынша алып барылып атырған 

жумысларда талаба–жаслардың белсенди қатнасыўын тәмийнлеў; 

-жәмийет ҳәм сиясий турмыстың барлық тараўларында, биринши нәўбетте тәлим 

системасында коррупцияның алдын алыў бойынша анық усыныслар ислеп шығыўда 

белсенди қатнасыў; 

-институтта талаба–жаслар қатнасында коррупцияның мазмун–мәнисин, оның келип 

шығыў себеплерин түсиндириў ҳәмде оған қарсы гүресиў бойынша дөңгелек стол 

сәўбетлери, флешмоблар ҳәм басқа әмеллер шөлкемлестириў. 

4. Клуб искерлиги ыхтыярыйлық, ғәрезсизлик, нызамлылық, объективлик, 

коллегиаллық ҳәм айқынлық (әшкаралық) принциплерине тийкар шөлкемлестириледи. 

Клуб дүзилиси ҳәм шөлкемлестириў мәселелери 

5. Клуб Өзбекстан Республикасы нызамларына тийкар Институт қасында 

жәмийетшилик тийкарында шөлкемлестириледи. 

6. Клуб искерлигине улыўма басшылық Институттың Корруппияға қарсы гүресиў 

“Комплаенс қадағалаў” системасын басқарыў бөлими (кейнги орынларда - Бөлим) тәрепинен 

әмелге асырылады ҳәмде Клуб Бөлим алдында есап бериўши саналады. 

7. Клуб өзиниң эмблемасы (логотипи)наийе болады. 

8. Бөлим тәрепинен Клуб искерлигинде қатнасыўшылар дизими факультет деканлары 

усынысына тийкар аўызша сораў тийкарында қәлиплестириледи.  
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9. Бөлим усынылған дизимде келтирилген талабалар менен улыўма танысыў сәўбетин 

өткереди. Сәўбет даўамында талабалардың билим дәрежеси ҳәм дүнья қарасы анықланып, 

бахаланады. 

10. Сәўбет нәтийжелери бойынша талабаларды Клуб ағзалығына қабыл қылыў Бөлим 

тәрепинен дүзип қол қойылған жуўмақлаўшы дизим тийкарында әмелге асырылады.  

11. Клуб ағзаларының искерлиги бир неше секторларға бөлинген тәртипте әмелге 

асырылады. 

12. Клуб ағзаларының искерлигин дурыс шөлкемлестириў ҳәм жетилистирип барыў 

мақсетинде Бөлим тәрепинен хәр бир секторға Институт ўәкили – сектор басшысы ҳәмде 

ағзалар арасынан сектор жетекшиси дизими қәлиплестириледи. 

13. Клубтың жумыс бағдарламасында әмелге асырылатуғын ис-илажлар, оларды 

өткизиўден мақсет, сәнелер, қатнасыўшылар, жуўапкер адамлар ҳәм әмелий нәтийжелер 

сәўлеленеди, усы бағдарлама хәр оқыў жылының басында Бөлим тәрепинен 

тастыйықланып, оны әмелге асырылыўы системалы түрде қадағаланады. 

14. Клубтың жумыс бағдарламасында, ағзалардың улыўма жыйналысы, коррупцияға 

қарсы гүресиў атамасына бағышланған эсселер таңлаўы ҳәм флешмоблар, ушырасыўлар, 

илимий-әмелий семинарлар, коррупцияға қарсы гүресиў бойынша тараў қәнигелери ҳәм 

белгили адамлар қатнасында ушырасыўларды өткериў сыяқлы илажлар сәўлеленеди. 

15. Клуб ағзалары нызам үстемлигин тәмийнлей алатуғын, патриот, коррупцияға 

қарсы гүресиўде пидайы, жанкүйер, әдеплилик үлгиси болыўы керек.  

16. Клубтың жумыс бағдарламасы ҳәм есабатлары Бөлим баслығы тәрепинен 

тастыйықланады. 

17.Клуб ағзаларына нызам ҳүжжетлери тийкарында тыйым салынған ҳәрекетлерди 

әмелге асырыў ҳәмде искерлиги даўамында хызметке дерек ҳәм басқа мағлыўматларды 

жәриялаў қатаң қадаған етиледи. 

18. Клуб ағзалары төмендеги ҳуқықларға ийе: 

клуб искерлиги хаққында мағлыўматқа ийе болыўы; 

клуб шеңберинде шөлкемлестирилетуғын таңлаўлар ҳәм илажаларда қатнасыў; 

Клуб ағзалары искерлигинен келип шығып, басқа ҳуқықларға ҳәм ийе болыўы 

мүмкин. 

19.Клуб ағзасы төмендеги мәжбуриятларға ийе: 

Институт оқыў процесслерине унамсыз тәсир көрсетпеген ҳалда Клуб 

шеңбериндеги ис-илажларда қатнасыўға; 

Бөлим баслығының, Клуб секторы басшысы ҳәм жетекшисиниң Клуб искерлигине тән 

нызамлы көрсетпелерин орынлаўға. 

20.Талабалар төмендеги тийкарларға көре клуб ағзалығынан шығарылады: 

өз қәлеўи менен берген арзасына тийкар; 

институтты тамамлағанда; 

талабалар қатарынан шығарылғанда ҳәм академиялық демалыс алғанда; 

жумысқа дерек ҳәм басқа мағлыўматларды жәриялағанда; 

денсаўлығы имкан бермегенде; 

жынайы жуўапкершиликке тартылғанда; 

нызамшылықта белгиленген басқа жағдайларда. 

21. Талабаны клуб ағзалығынан шығарыў хаққында сектор басшысы Бөлимге 

ескертиў менен арыз қылады. Ескертиў тийкарында талаба клуб ағзалары дизиминен 

шығарылады. 

22. Талабаны клуб ағзалығынан шығарыўға тийкар болған жағдайлардың 

сапластырылғанлығы (ден саўлық тикленгенде, талабалар қатарына тикленгенде, клуб 

ағзалығына қабыл қылыў туўралы арыз еткенде ҳәм т.б.) оны клуб ағзалығына қабыл 

қылыў ушын тийкар болады. 

23. Усы Нызам талапларын бузғанлығы ушын ағзалықтан шығарылған талаба 

кеминде алты ай өтип, клубқа қайтадан қабыл етилиўи мүмкин. 
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Жуўмақлаўшы қағыйдалар 

24. Клуб ағзаларының клуб шеңбериндеги искерлиги оларды институттағы тәлим 

процесси шеңбериндеги миннетлемелерден азат етпейди; 

27. Институтта клуб ағзаларының мағлыўматнамасы (объективкасы) жүргизиледи; 

28. Талабалардың клубтағы искерлиги институт тәрепинен сыйлықланыўы мүмкин. 

29. Клуб искерлигин тамамлаў ҳәм қайта шөлкемлестириў институт Кеңеси қарары 

тийкарында әмелге асырылады. 


