
АБДУКЕРИМ ДИНА 

РЫСПЕКОВНА 

Дата рождения: 06.02.2000  

Город: Рудный 

Телефон: 87077130249 

Email: dina.abdukerim@bk.ru 

О себе: Я самая обычная девушка, старающаяся оптимистично относиться к 

жизни. Мне хотелось бы стать сильной, успешной и уверенной в себе. Пока 

ничего не могу сказать о создании семьи, поскольку я сейчас больше 

нацелена на учебу. Считаю, что нужно обеспечить крепкую материальную 

базу, а потом уже задумываться о муже и детях. 

 

Цель: машинист обходчик турбинного оборудования 

 

Образование: 

сентябрь 2017 г. – июнь 2021 г. Рудненский индустриальный институт, 

факультет энергетики и информационных систем, специальность – 

"Теплоэнергетика " диплом специалиста (дневное отделение) 

 

Дополнительное образование: 

апрель - июнь 2020 г. – курсы электрослесаря по ремонту 

электрообрудования электростанций. 

март - май 2021 г. – курсы электромонтера (всех наименований). 

 

Опыт работы: 

май 2019 г –июль 2019 г  Машинист турбинного оборудования АО «ССГПО» 

ТЭЦ  г. Рудный. 

Функциональные обязанности: 

— эксплуатационное обслуживание паровых турбин и обеспечение их 

надежной и экономичной работы; 

— пуск, останов, опрессовка, опробование оборудования и переключения в 

тепловых схемах турбин; 

—контроль за показаниями средств измерений, работой автоматических 

регуляторов и сигнализации; 

—выявление неисправностей в работе оборудования и принятие мер по их 

устранению; 
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— вывод оборудования в ремонт; 

—ликвидация аварийных ситуаций; 

 

февраль 2021 г. – май 2021 г.   Дублер инженера по эксплуатации АО 

«ССГПО» г.Рудный 

Функциональные обязанности: 

—участвуют в комиссиях по расследованию любых нештатных ситуаций; 

—учитывают аварии и отказы, готовят отчеты и докладные записки по ним; 

—следят за исполнением защитных, противоаварийных и ремонтных мер; 

—принимают новое и отремонтированное, отреставрированное имущество; 

—рассматривают и согласуют строительные, монтажные, реставрационные 

проекты; 

—помогают следить за соблюдением экологических параметров; 

—участвуют в тренировках по выявлению и устранению нештатных 

ситуаций, их основных последствий 
 

Профессиональные навыки: 

— Уверенный пользователь ПК; 

— Владение офисной техникой ( сканер, принтер, факс); 

— Знание МSOffice; 

— Навыки в поиске всех необходимых ресурсов в сети Интернет; 

— Владение языками: казахский – свободно, русский – базовый уровень. 

 

Личные качества: 

— аналитическое мышление 

—умение быстро принимать решение  

— быстрая обучаемость 

— стремление к профессиональному росту 

— люблю точность и обдуманность выполняемой работы 

— уделяю внимание порядку на рабочем месте; 

— не испытываю сложностей при налаживании контакта с коллегами 

 

 

 



Түйіндеме 

 

Аты-жӛні Ислам Ажар Нұртайқызы 

Туылған жылы 12.05.2000 

Азаматтығы Қазақстан Республикасы 

Ұлты Қазақ 

Отбасылық жағдайы Тұрмыс құрмаған 

Мекен-жайы Рудный қаласы,50 лет Октября,58 

Байланыс 

телефондары 

+7 747 3481432 

E-mail Azhar_islam@mail.ru 

Білімі  Жоғарғы:2017-қазіргі уақытта Рудный 

Индустриалдық Институтындағы  

Энергетика және Ақпараттық жүйелер факультеті 

Жылуэнергетика мамандығының 

Тӛртінші курс студенті 

Орта: 2006-2017 Абай атындағы жалпы  орта мектебі 

Шымкент 

Мақсаты  Мамандығыма байланысты жұмыс тауып,жұмыс 

жасау 

Пәндер бойынша 

курстық 

жобалар(жұмыстар)  

1)ЖЭС электрмен жабдықтау және электр 

жабдықтары 

2)Жылу электр станцияларын жобалау 

Дипломдық 

жобалаудыңтақырыбы 

«Рудный Индустриялық Институты КЕАҚ» бас 

корпусын жылумен жабдықтау жүйесін әзірлеу. 

Тәжірибе 

(тағылымдама) 

1)Оқу практикасы – Рудный индустриалдық 

институты. 

2)Ӛндірістік практика 1 – Рудный ЖЭО. 

3)Диплом алдындағы практика - "Рудный 

индустриялық институты"ШЖҚ РМК. 

Тілдер Қазақша,орысша,ағылшынша(Elementary). 

Компьютерді білуі MS Office (Word, PowerPoint),Enternet 

Explorer,КОМПАС-3D. 
Жеке қасиеттері Әдепті ,Жауапкершілікті ала алатын,еңбекқор. 

Мамандығым бойынша жұмыс істеу арқылы дамуға 

және ӛсуге ұмтылу. 

 

 



Түйіндеме 

 

Аты-жӛні Тӛле Камила Темірәліқызы  

Туылған жылы 07.10.1999 

Азаматтығы Қазақстан Республикасы 

Ұлты Қазақ 

Отбасылық жағдайы Тұрмыс құрмаған 

Мекен-жайы Рудный қаласы,50 лет Октября,58 

Байланыс телефондары +77054381484 

E-mail Kamila.tole@mail.ru 

Білімі  Жоғарғы: 2017- қазіргі уақытта Рудный Индустриалдық 

Институтындағы  

Энергетика және Ақпараттық жүйелер факультеті 

Жылуэнергетика мамандығының 

Тӛртінші курс студенті 

Орта: 2006-2017  «Жаңатірлік» жалпы  орта мектебі 

Шымкент 

Мақсаты  Мамандығыма байланысты жұмыс тауып,жұмыс жасау 

Пәндер бойынша курстық 

жобалар(жұмыстар)  

1)ЖЭС электрмен жабдықтау және электр жабдықтары 

2)Жылу электр станцияларын жобалау 

Дипломдық жобалаудың 

тақырыбы 

ССКӚБ АҚ Рудный ЖЭО-дағы бу қазандығын қорғаудың заманауи 

әдісстерін қолдана отырып қайта құру. 

Тәжірибе (тағылымдама) 1)Оқу практикасы – Рудный индустриалдық институты. 

2) Ӛндірістік практика 1 – "Рудный индустриялық институты"ШЖҚ 

РМК. 

3)Диплом алдындағы практика –Рудный ЖЭО 

Тілдер Қазақша,орысша. 

Компьютерді білуі MS Office (Word, PowerPoint), Enternet Explorer, КОМПАС-3D. 

Жеке қасиеттері Әдепті ,Жауапкершілікті ала алатын,еңбекқор. 

Мамандығым бойынша жұмыс істеу арқылы дамуға және ӛсуге 

ұмтылу. 
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