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Басқарма  
Төрағасы-Ректор 

Құжаттамамен қамтамасыз ету бөлімі 

Әскери-жұмылдыру бөлімі 

Әскери кафедрасы 

Персоналды басқару бөлімі 

Қаржы-экономикалық қызметі 

Ішкі аудит қызметі 

Корпоративтік хатшы 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес комплаенс- 
қызметі 

Аудит бойынша комитет 

Кадрлар және марапаттау жөніндегі комитет 

Стратегиялық жоспарлау комитеті 

Директорлар кеңесі 

В.Двуреченский атындағы 
ауылшаруашылық институты 

П.Чужинов атындағы экономика 
және құқық институты 

имени П.Чужинова 

Ө.Сұлтанғазин атындағы 
педагогикалық институты 

 

А.Айтмухамбетов атындағы 
инженерлік-техникалық институты 

Басқарма мүшесі – әлеуметтік-тәрбие  
жөніндегі проректор 

Басқарма мүшесі – академиялық мәселелер 
жөніндегі проректор 

Басқарма мүшесі – зерттеулер, инновация және 
цифрландыру жөніндегі  проректор 

Академиялық жұмыстар жөніндегі 
басқарма 

Оқу процесін жоспарлау және 
ұйымдастыру бөлімі 

Білім беру бағдарламалары бөлімі 

Тіркеу офисі 

БСМ және тестілеу бөлімі 

Мансап жұмыспен қамту орталығы 

Архив 

Қашықтықтан оқыту және қосымша  
білім беру орталығы 

Қосымша білім беру бөлімі 

Қашықтықтан оқыту бөлімі 

Ғылыми инновациалық орталығы 

Сынақ орталығы 

Ғылым және коммерцияландыру 
басқармасы 

Халықаралық ынтымақтастық бөлімі 

Қолданбалы биотехнология ҒЗИ 

Ғылыми кітапхана 

Бағдармалалық қамтамасыз етуді әзірлеу 
және сүйемелдеу бөлімі 

Техникалық қамтамасыз ету бөлімі 

Өңірлік  Smart-орталығы 

Қоғам Басқармасы 

Стратегия, аккредеттеу және рейтинг бөлімі 

Әкімшілік- шаруашылық басқармасы 

Ғалым хатшы 

Медиа орталығы және баспа 

Құқықтық қамтамасыз ету және  
мемлекеттік сатып алу бөлімі 

Тәрбие жұмысы жөніндегі басқарма 

Жастар комитеті 

«Өнер» шығармашылық үйі 

«Рухани жаңғыру» жобалау офисі 

Алғашқы медициналық- санитарлық 
көмек орталығы 

«Сұңқар» спорт клубы 

Ұлттық тәрбие және кәсіби бағдар бөлімі 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.Двуреченский атындағы 
ауылшаруашылық институты 

.Двуреченского 

П.Чужинов атындағы экономика 
және құқық институты 

имени П.Чужинова 

Ө.Сұлтанғазин атындағы 
педагогикалық институты 

А.Айтмухамбетов атындағы 
инженерлік-техникалық институты 

имени А.Айтмухамбетова 

Машина жасау кафедрасы 
 

Машина жасау зертханасы 
 

Электроэнергетика кафедрасы 

Машина, трактор және автокөліктер 
кафедрасы 

Бағдарламалық қамтамасыз ету 
кафедрасы 

Инновациялық инжиниринг 
зертханасы 

Ақпараттық жүйелер кафедрасы 

Математика және физика кафедрасы 

Агрономия кафедрасы 

Қайта өңдеу технологиясы және 
стандарттау кафедрасы 

Өсімдік шикізатын талдау зертханасы 

Биология, экология және химия 
кафедрасы 

Ветеринарлық медицина кафедрасы 

Ветеринарлық санитария кафедрасы 

Мал шаруашылық өнімдерін өндіру 
кафедрасы 

Оқу ғылыми-өндірістік ветеринарлық 
зертханасы 

Экономика және қаржы кафедрасы 

Бухгалтерлік есеп және басқару 
кафедрасы 

Мемлекет және құқық теориясы 
кафедрасы 

Қылмыстық құқық және процесс 
кафедрасы 

Азаматтық құқық және процесс 
кафедрасы  

Шетел филологиясы кафедрасы  

Практикалық лингвистика кафедрасы 

Психология кафедрасы 
 

Журналистика және коммуникациялық 
менеджменті кафедрасы 

Әлеуметтік және гуманитарлық пәндер 
кафедрасы 

Археологиялық зертхана 
 

Практикалық  психология орталығы 
 

Жаратылыстану-ғылыми пәндер 
зертханасы 

Шетел тілдері кафедрасы 

 Дене шынықтыру мен спорт теориясы 
және практикасы кафедрасы 

Мекктепке дейінгі және бастауыш білім 
кафедрасы 

Педагогика және психология кафедрасы 

Өнер кафедрасы  

Тілдер және әдебиеттер теориясы кафедрасы 

Арнайы білім кафедрасы 

Қазақстан тарихы кафедрасы  

Жаратылыстану-ғылыми пәндер кафедрасы 

Физика, математика және цифрлық 
технология кафедрасы 

Физикалық пәндер зертханасы  

Лигвистикалық ғылыми-білім 
зертханасы 


