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Үсенов Нұрлан Қайратұлы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы №12 

ЖОББМ-ті 2016 жылы тәмәмдаған. Таңдау пәні химия. ҰБТ-дан 113 балл 

жинап, мемлекеттік грантты  ұтып алды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

универсететінің Химия және химиялық технология факультетінің 

Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығына оқуға түсті. 

Ӛзінің табандылығы мен ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында  Нурлан  

1- курсқа келгеннен бастап сабаққа да университеттің тыныс тіршілігіне де  

белсенді араласып, қоғамдық жұмыстарға араласты. «Кӛмек» қоғамдық қоры 

ұйымында ӛзінің шығармашылық қабілетінің қаншалықты жоғары деңгейде 

екенін танытып, жауапкершілікпен қарайтындығын байқатты. Нұрлан 

ұйымның қиын да қызықты жұмыстарына араласып «Үздік Кӛмек еріктісі» 

атанды. «Тәртіпке бағынған құл болмайды» деген ұстаныммен «Құқықтық 

тәртіп сақтау жасағы» ұйымында болып, университет аумағында тәртіп 

бұзушылықтың болмауына ӛз үлесін қосты. «League of Chemist`s» топтық 

жарыста бас жүлдеге ие болды және «Mister chemfac - 2018» байқауынан 

«Vice Mister Chemfac»  атағын жеңіп алды. 

    Нұрлан ҚазҰУ-нің демеушілігімен  мамандығы бойынша іс-тәжірибесін 

2019 жылдың  29 мамырдан бастап 29 маусым аралығында Атырау мұнай 

ӛңдеу зауытында оператор кӛмекшісі ретінде ӛткізді. Сонымен 

қатар17.07.2019– 17.08.2019 Ақсай қаласындағы Karachaganak Petroleum 

Operating B.V. компаниясында химик-лаборант ретінде іс-тәжірибесін 

ӛткізді. Нурлан ӛзінің бағын сынап «National scholarship of Slovak Republic» 

оқу бағдарламасына академиялық мобильділік бойынша құжаттарды 

тапсырды. Нәтижесінде шетелдік сарапшылар Нұрланға Словакиялық 

технологиялық университетінде 1 семестрге (5 ай) оқуға арналған 

шәкіртақыны тағайындауға шешім қабылдады. 23.09.2019 – 15.02.2020 

аралығында Словакия мемлекеті Братислава қаласында академиялық 

мобильділік бойынша  білім алып келді. Шәкіртақысың кӛлемі 350 евро, 

қаржыландырған SAIA n.o. компаниясы. Ол онда басқа елдің студенттерімен 

тәжірибе алмасып, білімін толықтырды. Ол technology of crude oil, 

manufacturing in organic technology, catalysis, processes and technologies of air 

ptotection, new trends in organic chemistry, petrochemistry, oraganic synthesis, 

slovak for foreigners пәндерін оқу арқылы  теориялық білімін жетілдіріп, 

оқытушылар тарапынан жақсы баға алды. Оқу бағдарламысының арқасында 

ол ӛзге мемлекеттердің, атап айтсақ  Еуропаның Франция, Бельгия, Чехия, 

Италия, Испанияның мәдениеті мен дәстүрін, ӛмір сүру ережелерімен 

танысып қайтты. Ӛзінің айтуынша бұл ӛмірге деген кӛзқарасыңды ӛзгертетін 

үлкен мүмкіндік пен жетістік болды дейді. 
 


