


Ғарышты игерген ел 

1961 жылы 12 сәуірде Қазақстанның Байқоңыр аймағынан тұңғыш космос кораблі ғарышқа аттанды. Сөйтіп, Юрий Гагарин – әлемнің тұңғыш

ғарышкері, ал Байқоңыр – ғарыш аймағына айналды. Алғашқы ғарыш сапарынан кейінгі жылдары 500-ден аса ғарышкер аспан әлеміне сапар шегіп,
ғылыми зерттеулер жүргізді.

Солардың ішінде Қазақстанның үш өкілі, өз елінің ұлттық батырлары, ұшқыш-ғарышкерлер: Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев және Айдын
Айымбетовтер де бар. Олардың есімдері Қазақстан тарихы бетіне алтын әріптермен жазылды. 1991 жылы 2 сәуір айында Кеңес Одағы Ғарышкерлер
даярлау орталығында ғарышқа ұшу дайындығынан өткен Тоқтар Әубәкіров сол жылы 2 қазанда Байқоңырдан «Союз ТМ-13» кемесімен ғарышқа аттанды.
Ғарыш кемесі жер төңірегіндегі «Мир» орбиталық кешенімен түйісті. Онда ол өзге ғарышкерлермен бірге биотехнология, металлургия, медицина
салалары және Арал аймағы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізді.

Т.Әубәкіров Кеңес Одағының батыры және Қазақстан Республикасының «Халық қаһарманы» атақтарының иегері.
Екінші ғарышкер Талғат Мұсабаев ғарышқа үш рет ұшты. Ол 1994 жылы 1 шілдеде «Союз ТМ-19» экипажының борт инженері ретінде ғарыш

сапарына аттанды. Оның әр жылдардағы ғарыштық экспедицияларының жалпы ұзақтығы бір жылға жуық уақытты құрады. Т.Мұсабаев 2001 жылғы
ғарыш сапарында Америка Құрама Штатының миллионері, ғарышкер-турист Денис Титомен бірге ұшты. Т.Мұсабаев Тәуелсіз Қазақстаннан шыққан
ғарышкер. Ол Ресей Федерациясының батыры, Қазақстан Республикасының «Халық қаһарманы».

2015 жылдың қыркүйек айында қазақ елінің үшінші азаматы Айдын Айымбетов ғарышқа ұшты. Ол Қазақстан атынан халықаралық экипаж
құрамында ғарышты бағындырған Тұңғыш ғарышкер-ұшқыш. Қазақстан Республикасының «Халық қаһарманы». Ғарыш әлемінде болған 9 күн, 20 сағат,13
минутта тапсырылған ғылыми жұмысын, әсіресе Каспий теңізі мен Арал көлі маңының экологиялық жағдайына байланысты зерттеулерін жүргізді.

Осы Әлемдік даталы күнге арнап Әл-Фараби кітапханасы виртуалды кітап көрмесін ұйымдастырды.

Қазақстанда космос кеңістігін зерттеу туралы жазылған ғылыми еңбектер, еліміздің ғарышкер-ұшқыштары, халық батырлары Т.Әубәкіров, Т.Мұсабаев
және А.Айымбетовтердің өмірі, қызметтері және космос кеңістігін бағындырудағы жасаған ерліктері туралы да материалдармен таныса аласыздар.



Талғат Мұсабаев
1946 жылы 27 шілде

Тоқтар Әубәкіров

1951 жылы 7 қаңтар
Айдын Айымбетов

1972 жылы 27 шілде  



Қазақстан ғарышкерлері Ақорда да Елбасымен 



Біздің тұңғыш ғарышкеріміз
Тоқтар Әубәкіровтің 24 жыл
бұрынғы ғарышқа сапары
Қазақстан Тәуелсіздігінің алтын 
бастауы болды. Осы ұшуды жүзеге
асыру үшін қаншама қиындықты
еңсеруге тура келгені есімізде. Екінші
ғарышкеріміз Талғат Мұсабаев –
жалпы жиынтығы 341 тәулікке
созылған 3 ғарыш экспедициясына
қатысты. Ол – ашық ғарыш
кеңістігіне 8 рет шығып, 42 
сағаттан астам уақыт болған
тұңғыш қазақ. Айдын Айымбетов
тәуелсіз Қазақстанның үшінші
ғарышкері атанды. Мен халқымды
еліміз бағындырған жаңа
жетістікпен құттықтаймын.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров

Қазақтың тұңғыш ғарышкері

Кеңес одағының батыры

Қазақстан республикасының халық қаһарманы техника 
ғылымының докторы

Профессор 

Қорқыт ата атындағы қызылорда мемлекеттік
университетінің құрметті профессоры 

Ғарышта болу ұзақтығы – 7 күн 22 сағат 13 минут. Ол
бірінші қазақстандық «ғарыш-қазақстан» ғарыш
бағдарламасы бойынша эксперименттер жүргізіп, кеуіп
қалған арал теңізінің үстіндегі тұз құйындарын жазып, 
сондай-ақ медициналық зерттеулер үшін өз қанының
сынамаларын алды.

«Жерге қарап, оның миллиардтаған жұлдыздар мен 
планеталармен салыстырғанда кішкентай әрі қорғансыз
екенін көресің. Оның түсі таңғажайып – мен бұрын-соңды
кездестірмеген көгілдір реңк. Бұл қадірлеуге тиісті, бірақ біз
қадірлемейтін топырақтың бөлігі. Ғарышта мен жер-анамды
қатты сағындым ... ұшу кезінде бұл сағыныш жерге
оралғанға дейін созылды»Т. Әубәкіров.

Ғылыми қызметі: авиация техникасы саласындағы 
техника ғылымдарының докторы,профессор

Әубәкіров Тоқтар Оңғарбайұлы туралы видео осы жерде

Марапаттары

 «Халық қаһарманы» атағы

 «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы» атағы

 «Отан» ордені (1995)

 «Знак почета» (құрмет белгісі) ордені (1987)

 «Герой советского союза» (кеңес одағының батыры) 
атағы (1988),

 «Золотая звезда» (алтын жұлдыз) медалі (1988)

 «Заслуженный летчик-испытатель СССР» (ксро-ға еңбек
сіңірген сынақшы ұшқыш) (1990)

 «Летчик-космонавт СССР» (КСРО ғарышкер-ұшқышы) 
(1991)

 «Октябрьская революция» (қазан төңкерісі) ордені (1991)

 «Золотая звезда» (алтын жұлдыз) медалі (1995)

https://youtu.be/ojuDM41WAww


Мұсабаев Талғат Амангелдіұлы

РФ ұшқыш-ғарышкері (1994)

. ҚР ұшқыш-ғарышкері (1995)

Әл-Фараби атындағы ғылым және техника саласындағы
мемлекеттік сыйлықтың лауреаты (2015)

Жыл инженері - ҚР Ұлттық инженерлік академиясы
«Машина       жасау және ғарыш саласы» номинациясының
жеңімпазы (2008)

Алматы қаласының, Алматы облысының, Байқоңыр
қаласының, Қазақстанның, Ресейдің және АҚШ-тың басқа да 
көптеген облыстары мен қалаларының Құрметті азаматы

Мемлекеттік және халықаралық марапаттары:

ҚР «Халық Қаһарманы» алтын жұлдызы (1995)

«Ресей Батыры» алтын жұлдызы (1994)

«Отан» ордені (ҚР, 1998)

«Барыс» І дәрежелі ордені (ҚР, 2001)

«Отан алдындағы еңбегі үшін» ІІ дәрежелі ордені «КСРО 
халықтарының Достығы» ордені (1991).

«Құрметті Легион ордені» Францияның жоғары наградасы
(Франция, 2010)

«Құрметті Легион ордені» Францияның жоғары наградасы
(Франция, 2010)

«Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 20 жыл»                    
мерейтой медалі (2011)

«Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін»                 
ҚР ҰҚК медалі (2007)

«Жауынгерлік айбыны үшін» І дәрежелі медалі

«Ғарышқа ұшқаны үшін» NASA-ның арнайы медалі (АҚШ, 
1998)

КСР жоғары наградасы. Қазақ КСР Жоғары Кеңесі
Президиумының «Құрмет» грамотасы (1984)

Ғылыми қызметі:

Зымыран-ғарыш техникасы саласындағы техникалық                   
ғылымдар докторы, профессор 

ҚР Ұлттық ғылымдар академиясының корреспондент мүшесі 

Жаратылыстану ғылымдар академиясының академигі.

ҚР Ұлттық инженерлік академиясының академигі. 

К.Э. Цилоковский атындағы Ресей космоновтика 
академиясының академигі.

Видео осы жерде

https://youtu.be/Da6rVtxypSs


«Біз ғарышкерлердің сапардан
аман-есен оралуын ел болып
тіледік. Бұл біз үшін үлкен
тарихи оқиға. Қазақ жері 60 
жылдардан бастап ғарышқа жол
тартатын мекенге айналды. 
Сапардың сәтті өткеніне
қуаныштымыз»

Н. НАЗАРБАЕВ.

Айдын Ақанұлы Айымбетов

Қазақ ғарышкері, Қазақстан республикасының азаматы, космосқа ұшқан әлемнің 545-ші ғарышкері, Қазақстан Халық
Батыры, Қазақстан ӘӘК полковнигі, Қазақтан шыққан ғарышкер.

Ғарыштық миссиясы- Союз ТМА-16М, Союз ТМА-18М 

Қазақстанның үшінші ғарышкері Айдын Айымбетов ғарышқа «Союз ТМА-16М» кемесімен 2 қыркүйек күні аттанып, 4 
қыркүйек күні «Союз» Халықаралық ғарыш станциясына автоматты режимде сәтті түйісті.

«Салмақсыздықта болу — қайталанбас сезім. Менің арманым орындалды. Жер орбитасында жұмыс істеп жатырмын. 
ХҒБ құрамы швейцар сағаттары сынды тығыз кестемен жұмыс істейді екен. Мен де соларға үйренісіп келемін. Жерге
оралғаннан кейін Қазғарыш агенттігінде жұмыс істеуді жалғастырамын», — дейді қазақ ғарышкері.

Құрметті атақтары:

Қазақстан Халық Қаһарманы 

Қазақстан Республикасының ұшқыш-ғарышкері 

Талдықорған қаласының Еуразия заң академиясының құрметті профессоры

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің құрметті професооры

Еңбек жолы: 2016 жылдан бастап «Қазақстан Ғарыш Сапыр» ҰК»АҚ спутниктік технологиялар вице-президенті 
қызметін атұқаруда. Видео осы жерде 

https://youtu.be/61lzhc_KJlI


Космические исследования в 
Казахстане/ Под ред.акад. 

У.М.Султангазина. К 71-Алматы: 
РОНД,2002.-488 с.:ис.,фото.

Предназначена для руководителей 
ведмоств6 занимающихся 

использованием космических 
технологий для решения практических 

задач6 ученых и специалистов в 
указанных областях6может быть полезна 

студентам соответствующих 
специальностей.

Оқу үшін 

Космос және адам. Алматы, 
«Қазақстан»,1975. 188 бет. 

Тақырып алд. Авт.: А.Д.Коваль, Г.Р. 
Успенский, В.П.Яснов.

Кітап адамзаттың қазіргісі мен 
болашағы үшін космостық зерттеулердің

алар маңызы туралы көпшілікке
түсінікті түрді әңгімелеп береді. 

Кітаптың арнаулы тараулары космосты
және космос апараттарын халық
шаруашылығында маңызы бар 

мәселелерге арналған. 

Оқу үшін 

Ғарыштық ұшу динамикасы 
есептерін шығару: оқу-әдістемелік 

құралы / Қ.С. Жилисбаева. –
Алматы: Қазақ университеті, 2016. 

– 102 б.

Оқу-әдістемелік құралында ғарыштық 
ұшу динамикасы , баллистика 

пәндерінің оқу бағдарламасы бойынша 
теориялық мағлұматта, есептерді шағару 

тәсілдері беріліп, әрбір тақырып 
бойынша мысалдар беріліп, тест 

тапсырмалары мен сұрақтар 
қарастырылған. 

Оқу үшін 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114


Ғарыш жолы –қиын жол. Әдеби 
өңдеген В.А.Тарбоко. –

Толықтырылып 2-басылуынан 
аударылды. – Алматы: 

Қазақстан,1987. – 377 бет, ил.

Кітапта космонавтиканың даму 
болашағы,жаңа космонавт мамандығы 

және осы мамандық адамдарына 
қойылатын талаптар, қалай космонавт 
болуға болатыны жайлы баяндалған. 

Оқу үшін 

Астрономия алғашқы тараулары: 
жоғарғы оқу орындарының 

студенттеріне арналған оқу құралы. 
– Алматы: ТехноЭрудит – 2019 – 256 

б

Ұсынылып отырған оқу құралында автор 
астрономияның маңызды бөлімдері-
астрометрия және аспан механикасы 

мәселерін баяндап өткен. 

Оқу құралы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ғылыми 

кеңесімен бекітілген. 

Оқу үшін 

Ай тасы алысқанда. 
Орысша ред. Басқарған 

Г.С.Нариманов. 
Алматы,»Қазақстан»,1974. 

132 бет

Кітапт, Жерге Ай тауларының 
жыныстарын жеткізілген «Луна-20» 

станциясының ұшуы жайындағы 
мәліметтер келтірілген. 

Оқу үшін 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114


Ғарыштың ұшу динамикасы: оқу құралы / Қ.С. Жилисбаева. 
– Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 104 б.

Оқу құралында баллистика пәндерінің оқу бағдарламасын негізге 
ала отырып ғарыштық аппараттың ұйытқымаған қозғалысының 
жалпы теориясы, ҒА-ң орбитананың маневр жасауы, қозғалысы 

туралы теориялық мағлұматтар келтіріліген.

Оқу үшін 

Қазақстан Ғарышкерлері. С.Қ.Нұрғалиева, І.Б.Қанғожин. –
Астана: Фолиант, 2017.- 128 бет.- Қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде. 

«Қазақстан ғарышкерлері» ақпараттық анықтамалығы Қазақстанның 
ғарыш қыметін насихаттау мақстаныда шығарылған. Кітап,   

мамандарға ,студенттерге оқушыларға арналған. 

Оқу үшін 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114


Газетте жарияланған мақалалар

Қазақ пен ғарыш  Үш қоңыр газеті

№15 (534) 16 сәуір 2021 жыл 

Оқу үшін 

Ғарышкер ҚазҰУ-да болды  

Қазақ университеті газеті 17 қараша 2015 жыл 

Оқу үшін

Қазақтың қос қыраны 

Жетісу газеті 10 сәуір 2010 жыл

Оқу үшін  

http://elibrary.kaznu.kz/wp-content/uploads/2022/04/kazak-pen-garyw.pdf
http://elibrary.kaznu.kz/wp-content/uploads/2022/04/aiymbetov-kaznu.pdf
http://elibrary.kaznu.kz/wp-content/uploads/2022/04/kazaktyn-eki.pdf


У окрыленных космосом и на Земле есть дела

Казахстанская правда газеті  11 сәуір 2006 жыл

Оқу үшін 

Ғарышкерлер күніне арналған көрме 

Egemen Qazaqstan 15 сәуір 2021 жыл

Оқу үшін

http://elibrary.kaznu.kz/wp-content/uploads/2022/04/talgat-musabaev.pdf
http://elibrary.kaznu.kz/wp-content/uploads/2022/04/e-qaz-toktar.pdf


Н.Ә. Назарбаев тұңғыш қазақ ғарышкері Т.Әубәкіров бар кеңес-австриялық экипажбен әңгімелесуде 
1991 жыл 



Т.Әубәкіров, Т.Мұсабаев, Ю.Маленченконы «Халық Қаһарманы» алтын жұлдызымен және ресейлік ғарыш басшылығын 
мараппаттау сәтінен. 

1995 жыл 



Назарларыңызға рақмет!


