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Сахова Гулдан Кыдыралиевна 
 

 

Личная        Дата и место рождения: 17.07.74 г (47лет) 

информация                 Национальность: казашка 

                                             Семейное положение: 3-е детей 
 

 

Образование              1991-1998гг.   

                                             КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

                                             Факультет: Гигиена и эпидемиология 

  

                                            Специальность: Санитарный врач-эпидемиолог 
 

Дополнительное     - 1080ч. переподготовки на кафедре Клинической диагностики КазНМУ 

образование                 декабрь 2011 года. 

                                             Курс: «Методы клинических лабораторных исследований» 
                                             Врач-лаборант 1 категории 

                                                - 54  ч. «Современные требования к организации непрерывного  

                                                      профессионального образования в медицинских колледжах» РВМК, 2015г 

                                                - «Внутрибольничные инфекции, проблемные вопросы  профилактики»,     

                                                    КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова,  2015 

                                                -  216ч, «Актуальные вопросы клинико- лабораторной диагностики», НУА  

                                                   КРМУ, 2016г 

                                                 - «Подготовка экспертов для институциональной и специализированной  

                                                 аккредитации медицинских организаций образования», IAAR, 2017 

                                                 - 108ч, «Коммуникативные навыки», РВМК 2017г 

                                                 - 216 ч, повышение квалификации по педагогической квалификации по модулю         

                                                  «Профессионал, лидер, и организатор», Карагандинский ГМУ, 2018 

                                                 - «Модернизация и обеспечение качества сестринского образования в РК», 2019 

                                                 -  «Особенности внедрения модульно- кредитной технологии обучения в  

                                                  организациях технического  и профессионального, послесреднего     

                                                  образования», 2019г 

                                                 

   

Опыт работы        2001-2008гг- РМК, преподаватель цикла «Гигиена, эпидемиология и                

                                              организация здравоохранения».  
                                             2008-2010гг- заведующая отделением «Лабораторная  

                                                  диагностика» 

                                                  2010-2018гг -заведующая отделением повышения  

                                                  квалификации и переподготовки СМР 

                                                  2018- по  настоящее время заместитель директора по повышению   

                                                  квалификации и переподготовке ТОО «Республиканский высший медицинский  

                                                  колледж» 

                                                  2019-2020гг ,  Проект социального медицинского страхования SHIP-2.3/CS-18 

                                                    «Консультационные услуги по развитию профессиональной среды 

                                                     специалистов сестринского дела и совершенствованию 

                                         системы переподготовки медицинских сестер»,  руководитель    

                                         подпроекта 3.3 

                                        «Организация мероприятий по разработке и внедрению программы       

                                        повышения квалификации для преподавателей медицинских колледжей,   



 

 

                                        Высших сестринских колледжей и университетов «Преподаватель   

                                        Сестринскогодела»  
                                                  -  с января 2020 года Председатель учебно-методического объединения   

                                         непрерывного профессионального развития  специалистов с техническим и  

                                      профессиональным, послесредним образованием в области здравоохранения  

                                       Республики Казахстан, ОЮЛ «Союз медицинских колледжей Казахстана»  
                                                           

                                                            -       Грамота  «Алғыс»  МЗ РК , 2013ж   

    - «Денсаулық сактау ісіне қосқан үлесі  үшін» төс белгісі, 2018ж 

                         

 

Дополнительные     Знание ПК на уровне пользователя (Windows, Word, Excel, Internet,  

навыки                           e-mail) 

                                             

                                             Владение офисной техникой (ксерокс, факс, сканер) 

                                              

                                    

Знание языков        Русский – свободно, английский – Intermediate (I- 3.1),  

                                             казахский –родной. 

    

Личные качества     Доброжелательность, порядочность,  коммуникабельность,   

                                                  пунктуальность, исполнительность                                                           
 
                                    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Боралдай Кенті, 
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Сахова Гүлдан Қыдырәліқызы 

 

Сахова Гулдан Кыдыралиевна 
 

 
Жеке туған күні                  17.07.74 ж(47ж) 

 мен жері:                             қазақ                                               

                                              Отбасы жағдайы: 3 бала 

 

Білімі                              1991-1998жж. 

                                            С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

                                            Факультет: Гигиена және эпидемиология 

                                            Мамандығы: санитарлық дәрігер-эпидемиолог 
 

Қосымша білімі         ҚазҰМУ клиникалық диагностика кафедрасында -1080 сағ. қайта              

білімі 2011 жылғы желтоқсан. 

Курс: «Клиникалық зертханалық зерттеу әдістері» 

1 санатты дәрігер-зертханашы 

- 54 сағ. «үздіксіз білім беруді ұйымдастырудың заманауи 

медициналық колледждерде кәсіптік білім беру» РВМК, 2015ж. 

- «Ауруханаішілік инфекциялар, алдын алу мәселелері», 

С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, 2015 

- 216 сағ., «Клиникалық-зертханалық диагностиканың өзекті 

мәселелері», ТМА ҚРМУ, 2016ж. 

- «Институционалдық және мамандандырылған сарапшылар даярлау 

медициналық білім беру ұйымдарын аккредиттеу», IAAR, 2017 

- 108 сағ., «коммуникативтік дағдылар», РВМК 2017ж. 

- 216 сағ., модуль бойынша педагогикалық біліктілік бойынша 

біліктілікті арттыру 

«Кәсіпқой, көшбасшы және ұйымдастырушы», Қарағанды ММУ, 2018 

- «ҚР-да мейіргерлік білім беру сапасын жетілдіру және қамтамасыз 

ету», 2019 

- «Оқытудың модульдік-кредиттік технологиясын енгізудің 

ерекшеліктері»; 

- «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында оқытудың модульдік - кредиттік технологиясын енгізу 

ерекшеліктері», 2019ж. 

 
                                                 

   

Жұмыс тәжіребес   2001-2008жж-РМК, «Гигиена, эпидемиология және  

Денсаулық сақтау ұйымы». 

2008-2010жж – «зертханалық диагностика» 

2010-2018жж-біліктілікті арттыру бөлімінің меңгерушісі 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау 

2018-қазіргі уақытқа дейін директордың оқу 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау  «Республикалық жоғары 

медициналық колледжі» 



 

 

2019-2020жж, SHIP-2.3/CS-18 әлеуметтік медициналық сақтандыру 

жобасы 

«Кәсіби ортаны дамыту бойынша кеңес беру қызметтері 

мейіргерлер және жетілдіру 

мейірбикелерді қайта даярлау жүйесі», жетекші кіші жоба 3.3 

«Бағдарламаны әзірлеу және енгізу жөніндегі іс-шараларды 

ұйымдастыру медициналық колледж оқытушыларының біліктілігін 

арттыру, Жоғары мейіргер колледждері мен университеттерінің 

оқытушысы мейіргер жылы» 

- 2020 жылдың қаңтар айынан бастап оқу-әдістемелік бірлестіктің 

төрағасы техникалық және кәсіптік білімі бар мамандардың үздіксіз 

кәсіби Денсаулық сақтау саласындағы кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білімі бар «Қазақстан медициналық колледждерінің одағы» ЗТБ 

 
                                                           

                                                            - ҚР ДСМ «Алғыс» грамотасы, 2013ж. 

- «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» төс белгісі, 2018ж. 

                         
Қосымша білу 

Пайдаланушы деңгейіндегі компьютерді  

 (Windows, Word, Excel, Internet, 

дағдылары e-mail) 

 

Кеңсе техникасын меңгеру (ксерокс, факс, сканер) 

                                    

Тілдерді білуі                    : орыс – еркін, Ағылшын-Intermediate (I - 3.1), қазақ-ана тілі. 

 

    
Жеке қасиеттер                мейірімділік, әдептілік, әдептілік, ұқыптылық, орындаушылық                                                                                         

 
                                    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Boralday,  

      Kabanbay Batyr str. 19                                                                           

 phone: 307-50-06д. 

                                                                               Cell phone: +77776816607  

                                                                                        +77470360699  

                                                                                                  e-mail: sahova_guldan@mail.ru     
 

                         Guldan Kydyraliyevna Sakhova 

 
  

Personal information Date of birth: 17.07.1974 (47 y.o.) 

Nationality: kazakh  

Marital status: 3 children 

Education 1991-1998 

Asfendiyarov Kazakh National Medical university 

Department: Hygiene and Epidemiology 

Specialty: epidemiologist 

Continuous 

Professional 

Development  

- additional training on “Methods of clinical laboratory research” for 1080 

hours at Asfendiyarov Kazakh National Medical university, Clinical 

Diagnosis department, December 2011. 

- Physician-laboratory assistant of the 1st category 

 - 54  hours, "Modern requirements for the organization of continuing 

professional education in nursing colleges" Republican Higher Nursing 

College, 2015 

 - "Nosocomial infections and issues of prevention", Asfendiyarov Kazakh 

National Medical university, 2015 

 -  216 hours, "Current issues of clinical and laboratory diagnostics", Kazakh 

Russian Medical University, 2016 

  - "Training of experts for institutional and specialized accreditation of 

Higher Education Institutions for Health Professions Education", IAAR, 2017 

  - 108 hours, “Communication skills”, Republican Higher Nursing College 

2017 

 - 216 hours, advanced training in pedagogical qualifications by module                  

" Professional, leader, and organizer", Karagandy Medical University, 2018 

 - "Modernization and quality assurance of nursing education in the 

Republic of Kazakhstan", 2019 

 -  "Features for the introduction of modular credit training technology in 

TVET and post-secondary education", 2019 

                                            



 

 

Work Experience  

- 2001-2008- Republican Nursing College, instructor of  «Hygiene, 

Epidemiology and Health Organization».  

- 2008-2010- Head of the Department «Laboratory diagnostics» 

- 2010-2018 - Head of the Department of Advanced Studies and Additional 

Training in Nursing  

- 2018- present, Deputy Director for Advanced and Additional Training at 

Republican Higher Nursing College LLP. 

- 2019-2020,  Social Health Insurance Project SHIP-2.3/CS-18 

“Consulting services for the development of the service environment of 

nursing professionals and improvement of additional training in nursing”, 

“Project manager for the development and implementation of professional 

development programs for nursing colleges teachers”.   

           Skills  

- "Algys"  certificate from the Ministry of Health  of the Republic of 

Kazakhstan , 2013  

- “For Contribution to a Healthcare" badge, 2018 

- Computing skills: Windows, Word, Excel, Internet, email 

- Competent user of office equipment (copy, fax, scan) 

        Languages  

Kazakh-native 

Russian-competent 

English-Intermediate 

 Personal qualities  Benevolence, decency, interpersonal skills, punctuality, diligence 

 


