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Юрий Гагарин 

ғарышқа ұшар алдында.

Байқоңыр. 

12 сәуір 1961 жыл.



«Казахстанская правда» газетінде қызмет істейтін

ақын Олжас Сүлейменов 1961 жылы 12 сәуірде

«Адамға табын, Жер, енді» поэмасын жазды.



Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров

27 шілде 1946 жылы, Қарқаралы ауданы,

Қарағанды облысында туылған, қазақтан

шыққан тұңғыш ғарышкер, ұшқыш,

 Кеңес Одағының Батыры (1988), 

 Қазақстан Республикасының Халық

Қаһарманы (1995),

 техника ғылымының докторы (1998),

 профессор (1997), 

 Қорқыт Ата атындағы Қызылорда

мемлекеттік университетінің құрметті

профессоры.



Алғашқы қазақ ғарышкері

Тоқтар Әубәкіров

1991 жыл 2 қазанда

Александр Волков 

және австриялық Франц 

Фибекпен бірге

Союз ТМ-13 кемесінде

ғарышқа ұшып, бір апта

бойы"Мир" орбиталық

станциясында жұмыс істеді.



Адам-өз тағдырының иесі."Гүліне қарама,түбіне қара"дейді ғой.Жас

кезімде әрдайым ізденіс үстінде жүретінмін.Бәрі ниетке байланысты

екен.Бір нәрсенің соңына басыбайлы түссең,соның жемісін көресің.

Т.Әубәкіров.



Талғат Мұсабаев

 1994 ж. ғарышқа 1-ші рет ұшқанда

(Союз ТМ-19) 126 

күн ғарышта өткізген.

 1998 ж. ғарышқа 2-ші рет ұшқанда

(Союз ТМ-27) 208 күн ғарышта

өткізген.

 Гиннестің үздік табыстар кітабында

бір айдың ішінде 5 рет не бары 30 сағат

8 минут ұзақтығымен ашық ғарышқа

шыққанны жазылып алынған. Ұшқанда

американ ғарышкері Л. Эйартс пен 

Ресей ғарышкері Николай Бударинмен

бірге. Қонғанда ресей ғарышкерлері

Николай Бадурин мен Юрий 

Батуринмен бірге.

2001 ж. ғарышқа 3-ші рет ұшқанда

(Союз ТМ-28) 8 күн ғарышта өткізген.



Алғашқы ғарыштық турист 

Денис Тито (сол жақта) және 

қазақ ғарышкері Талғат Мұсабаев

ғарыштан қонған сәтінде. 

Арқалық. 6 мамыр 2001 жыл.



2015 жылы 2 қыркүйекте 2-бортинженер ретінде транспорттық

пилоттанған «Союз ТМА-18М» кемесінде ЭП-18 саяхаты

аясында Байқоңыр ғарыш станциясынан Халықаралық ғарыш

станциясына аттанды.

Айдын Айымбетов ғарышта он күн болып, маңызды зерттеулер

жүргізген болатын. Халықаралық ғарыш станциясынан оралған

Айымбетовті президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі күтіп алды.

Марапаттары:

«Халық қаһарманы» атағы (14.10.2015)

Алтын Жұлдыз айрықша ерекшелік белгісі

«Отан» ордені (2015)




