
Адамзат. Ғарыш. 

Бүкіл әлем.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАМАҚТАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР КОЛЛЕДЖІ» МКҚК
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Қазіргі заман талабына сай ғылыми — техникалық

процестерді игеріп, өз мүмкіндігімді ашу; 

Ғарыш дәуірінің басталуы, оны игерудегі жетістіктер

жөнінде танысып, жеке шығармашылығымды

кеңейту.



Адам баласы ғарыш көгіне

көтеріліп, ашық космосқа жол

ашты. Жерді және оның байлығын

ғарыш кеңістігінен зерттеудің

пайдалы жақтары

ойластырылуда. Дүние жүзінің

көптеген ғалымдары адамзаттың

әрі қарай өмір сүруіне қажетті

жетістіктерді ғарыштан табамыз

деп болжам жасауда. 



ҒАРЫШ— Ғаламның астрономиялы анықтамасының

синонимі. Кейде Ғарыш ұғымына Жер және оның

атмосферасы енбей қалады. Ғарыш «Жер төңірегіндегі» 

кеңістікті қамтитын жақын Ғарыш және жұлдыздар мен 

галактикалар, т.б. кеңістігін қамтитын алыс Ғарыш

болып ажыратылады.

ҒАРЫШ АЛАҢЫ, космодром — ғарыштық аппараттарды

(ҒА) құрастыруға, сынауға және ұшыруға арналған

ғимараттар мен техникалық құралдар орналасқан жер. 

Ғарыш алаңының басты нысандарына: технологиялық

позиция, старттық жөне командалық өлшеу кешен-дері

жатады. Әр нысан күрделі жабдықтар кешені мен олар

орналасқан күрылыстардан тұрады. 



• Әлем немесе Ғалам – алуан түрлі формада

болатын әрі ұдайы өзгеріп отыратын, кеңістік пен

уақыт бойынша шеті де, шегі де жоқ бүкіл дүние.

Ғаламды (араб сөзінен) зерттеумен тікелей

шұғылданатын ғылым – астрономия. Ал барлық

ғылыми білімге негізделген ғалам жөніндегі

пайымдаулар космологияның мәселесі болып

есептеледі.

• Ғаламның шексіздігі туралы алғашқы

пікір біздің заманымыздан бұрынғы V ғасырда

өмір сүрген ежелгі дәуірдегі грек ғалымы

Гераклиттің (біздің заманымыздан бұрынғы V

ғасыр) еңбектерінде кездеседі.



Астрономия (көне грекше «жұлдыз» 

+«заң»(номос) ) – ғарыштық денелердің 

құрылысы, дамуы, олар құрайтын 

ғарыштық жүйелер және тұтас Ғалам 

туралы ғылым.



• Галактикалар 

• Жұлдыздар

• Планеталар

• Планеталардың 

серіктері

• Кометалар 

• Метеорлар

• Метеориттер 



Галактикалар – ғаламды құрайтын, өлшемдері

өте үлкен жұлдыздар жүйелері.  Ғаламның бізге

байқалатын бөлігіндегі галактикалар жиынтығын

кейде метагалактика деп атайды. Басқа

галактикалардан өзгешеленіп, біздің Галактика бас 

әріппен жазылады.



Ғаламшар немесе Планета – өз 

орбитасы бойынша Күнді не басқа 

жұлдызды айнала қозғалатын, 

гравитациялық өріс жасауға өз салмағы 

жеткілікті, соның нәтижесінде шар тәріздес 

орбитаға ие аспан денесі.Күн жүйесінде 9 

үлкен планета,43 планета серіктері, 

бірнеше ондаған мың кіші 

планеталар(астероидтар) белгілі. 
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Венера” — Шолпан планетасына 

1961 жылдан бастап ұшырылған 

кеңестік планетааралық ғарыштық 

аппараттардың (стансалардың) 

атауы.

1975 жылдан кейін ұшырылған жаңа 

типтегі “Венера” станцияларының 

(“Венера-9” — “Венера-16”) массасы 

4,9 — 5,3 т болды. 



Марс (Қызыл жұлдыз) — Күн жүйесінің 

Күннен бастап санағандағы 4-

ғаламшары; Жер тобындағы 

планеталар қатарына жатады. Орташа 

диаметрі 6800 км, массасы 6,423.1023кг, 

орташа тығыздығы 3,97 г/см3, бетіндегі 

ауырлық күшінің үдеуі 3,76 м/с2. 



Нептун - Күн жүйесінің сегізінші

ғаламшары, Күн Жүйесіндегі күннен ең алыс

орналасқан ғаламшар. Диаметрі жөнінен ең

үлкені, салмағы бойынша үшінші ғаламшар.

Нептун Жер 17 есе ауыр, Жерден 15 есе ауыр

Уран ғаламшарынан сәл ауыр. Ғаламшар

Римдік теңіз құдайының атымен аталған.

Астрономиялық белгісі, Нептун құдайының

үшұшты найзасы.



Жер — Күн жүйесіндегі Күннен әрі қарай

санағанда үшінші ғаламшар адамзаттың

тіршілік ететін бесігі. Жер эллипстік

(дөңгелекке жуық) орбита бойымен 29,765 

км/с жылдамдықпен 149,6 млн. км орташа

қашықтықта 365,24 орташа күн тәулігі ішінде

Күнді бір рет айналып шығады. Оның табиғи

серігі – Ай. Ай Жерді 384000 км орташа

қашықтықта айналады. 



ПЛУТОН - Күн жүйесінің сыртқы жағында айналатын 

ергежейлі ғаламшар.

Күн мен Плутонның арасындағы қашықтық 7 миллиард 307 

миллион шақырымға сәйкес. Күннен алыс болғаннан        

Плутонның бетіндегі температура -270 дәрежеге Цельсий 

бойынща сәйкес.

ПЛУТОН Күнді 248 жылда бір рет айналады яки Плутонның 

жылы ұзақ.

ПЛУТОН жоғарғы ғаламшарларының тобына кіреді, ал 

оның физиологиялық ерекшелері бойынша оны Жер тобы 

ғаламшарларының бірі деуге болады. Плутонның диаметрі небәрі 

3000 шақырым. Күшті телескопқа қарап фотосурет түсіргенде, 

ПЛУТОН сол суреттерінде кішкентай жұлдыз сияқты 
көрінеді. 



Ғарышкер болғысы  
келетіндерге!
Барлығы да 
армандаудан 

басталатынын 
ұмытпаңдар. 
Армандаудан 
қорықпаңдар!
Жалқаулыққа 

салынбаңдар!
Сәттілік тілеймін!
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