
Бәрі СССР мен АҚШ-тың  «қырғи-қа-
бақ соғысынан» басталған. Жерде атом 
қаруымен, ғарышта космос кемелерімен 
текетірес басталғалы бірталай уақыт өткен. 
Бәйге, бәсеке ғарышқа шығып алған. Әлем 
екі державаның сойқан қаруларынан ішін 
тартып, үреймен ұйықтап, қорқынышпен 
оянатын. АҚШ Шаттл  ғарыш кемелерінің 
бірін ұшырып, екіншісін қондырып жатқан 
кез. Яғни, ғарыш кемесі бұрын орбитаны 
айнала ұшып, космонавтар мен  астронав-
тар тапсырма орындаған соң капсуламен 
Жерге қонып жататын. Бит терісінен бия-
лай тігетін  бизнес билеген АҚШ артық 
шығынға бара ма? Ғарыш саласының ға-
лымдары енді космос кемелерін мұхитқа 
батырмай жерге қондырып, оны қайыра 
жамап-жасқап ұшырып, шығындарын шақ-
таған сияқты.

СССР-де қала ма? «Боран» бағдарла-
масын жасап, ұшырып көрді. Бір-ақ  рет. 
Сол «Боран» ғарыш музейінде тұруы керек. 
Ғарышта космос станциясын өз үйіндей 
пайдалану идеясы өткен ғасырдың 60-шы 
жылдарының соңы 70-ші жылдардың ба-
сында СССР ғалымдарының ұшқыр қия-
лынан 80-ші  жылдары жүзеге асты. СССР 
жетісіп тұрмаған. Экономикасы АҚШ-пен 
жарыста болдыруға айналған. Билік басына 
М.Горбачев келіп, тұралаған СССР-ді одан  
әрі титықтатқан шақ. Космос кемелерін 
жасап, ұшырып-қондыратын ғалымдар екі 
жарылады. Бірі АҚШ сияқты «Боран» бағ-
дарламасын, екінші жағы ғарыш станция-
сын жасауды ұсынады. Сол кездегі КПСС 
Орталық Комитетінің осы саланы өргізіп, 
жаятын хатшысы, Саяси Бюро мүшесі Г.Ро-
мановқа ғайыптан тайып, ғарыш станциясы 
туралы ұсыныс жетеді. Алдында Ленинг-
рад обкомын басқарған ол бар беделін са-
лып «Мир» станциясын жасауға «батасын» 
береді. Не керек, КПСС   XXVII cъезіне 
шейін жоба жасалып, көкте ұшып жүруге 
тиіс. Партия айтты – бітті. Орындалады. 
СССР-дің 20 министрлігі мен ведомствосы 
жабылып, он-он бес жылдың  мұғдарында 
станцияның негізгі сүйегі – базалық блогы 
1986 жылы 20 ақпанда орбитаға  шығары-
лады. Өзіміздің Байқоңыр  космодромынан 
«Протон» ракетасы арқылы жеті қат көкке 
жол тартады.

Станция отсектерімен, модульдерімен 
толық құрастырылып біткенде салмағы 

12 сәуір – Халықаралық  КосмонавтиКа Күні 

Әлемдегі тұңғыш «мир» ғарыш 
станциясы ХХ ғасырда жасалып, 
ХХі ғасыр басталған бетте 2001 
жылы 23 наурыз күні тынық мұХи-
тына құлады. анығында мұХит-
тың кемелер жүзбейтін перу мен 
жаңа зеландия арасындағы рес-
ми емес  тілде ғарыш кемелерінің 
«қабіріне» айналған аумаққа құ-
латылды. басында 5 жылға ұшу-
ға жоспарланған станция Әуелі 
ссср-ге, одан кейін алып импе-
рияның мұрагері – ресейге 15 жыл 
қызмет атқарыпты.

124 тонна, ұзындығы 19 метр, ені 31 метр, 
адамдар тұра алатын космос «пәтерлері» 
376 текше метр болған. СССР-ді (Ресей) 
қосқанда 12 мемлекеттің 104 космонавы 
мен астронавы «Мир» станциясында түнеп, 
тәжірибе өткізіп, ұшып барып қайтқан. Бәрі 
дін аман оралған. Тұңғыш ұшып барып, ға-
рыш  «пәтерінің» қызығын көрген Л.Кизим 
мен В.Соловьев. В.Соловьев – осы станция-
ны құрастырып, жасаушы үлкен ғалымдар-
дың бірі.

1991 жылға қарай СССР-дің басынан 
бақ тайып, алып мемлекеттің экономикасы 
да, саясаты да қаусауға шақ қалған. Қазір 15 
мемлекет болып отырған одақтас республи-
калар орталықтан енші сұрап, ер-тоқымда-
рын мойындарына алып тулап жатқан қиын 
кез. Дәл осы сәтті  өте ұтымды пайдалан-
ған Қазақ ССР Президенті Н.Назарбаев ға-
рышқа  қазақты ұшыру мәселесін шешеді. 

Бұған космодромның Байқоңырда салынуы 
таразы басын бізге аударып, қазаққа қырын 
қарайтын М.Горбачев амалсыз келісімін 
берген тәрізді. Сонымен қазақтың маңдайы-
на Алла жазған Совет Одағының Батыры, 
әлемдегі теңдесіз он сынақшы-ұшқыштың 
(ас) АҚШ-тағы тізімінде үшінші болып жа-
зылған  Тоқтар Әубәкіровтің «Мир» стан-
циясына ұшып барып қайтуы шешілген. 
Бұл Тоқтар ағамызға шейін станцияға 12 
экспедиция барып қайтқан. Рет саны –13. 
Еуропа, Ресей және басқа елдердің халық-
тары жақсы ырымға  баламайтын 13-ші 
экспедициямен Т.Әубәкіров, А.Волков, 
аустриялық Ф.Фибек 1991 жылы 2 қазанда 
жер тартылысын жеңіп, ғарыштағы «Мир» 
станциясына аман-есен жеткенін  тікелей 
эфирде  көргенбіз. Тоқтар ағамыз жай ту-
рист болып бармай, Арал теңізін ғарыштан 
бақылап, экологиялық апаттың аз-ақ алдын-

Бұл екі бүктеліп жатып, орбитада Жер пла-
нетасын айналып келу емес. Осы үйдегідей 
өмір сүріп, кәдімгідей зерттеу жұмыста-
рын жасау мүмкіндігі бар. Станцияда ұзақ 
тұрып қайтқан, қысқа қайырым сапарлап 
келген ғарышкерлер «Мир» станциясын 
екінші үйлеріне балайды. Станцияға 5 рет 
барып қайтқан В.Соловьев немесе ең ұзақ 
437 тәулік мекендеген В.Поляков,  өзіміздің 
Т.Әубәкіров пен Т.Мұсабаев, басқаларының 
бәрі станцияны ғарыштағы өз  «пәтерлері-
не» теңейді. Т.Мұсабаев бір сұхбатында 
станцияда шағын ғана моншаға шейін ба-
рын, бір ғарышкердің өзімен бірге шабы-
натын сыпырғышқа дейін алып барғанын 
айтқан.

1995 жылға қарай Ресей, тәуелсіздік 
алған жас мемлекеттер ғарыштағы станция 
түгілі, жердегі күнкөріске қиналып қалған. 
Содан СССР тарағанша құпия болып кел-
ген станцияға шетелдіктерді ұшыру баста-
лады (1995 ж.). Франция, Жапония, Канада, 
Аустриямен қатар Сирия, Ауғанстан сияқ-
ты мемлекеттердің де азаматтары осы стан-
ция арқылы ғарышқа барып қайтқан. Қар-
жы тығырығынан «Энергия» корпорациясы 
осы шетелдіктерді ұшыру арқылы шығып 
отырған. Әрине, бұның ішінде біздің Бай-
қоңыр космодромының да үлесі бар. 17 
коммерциялық экспедиция 1 миллиард дол-
ларға жуық қаржы тапса, ғарыш станция-
сында тауарларды жарнамалау 2 миллион 
долларға жуық ақша құйған.

Ақауланған станцияны мұхитқа құла-
тар алдында осы күйінде сатып алуға Иран 
ұсыныс жасайды. Иран президенті М.Хата-

ми станцияны қаншаға бағалағаны белгісіз. 
Ресей «Мирді» сатпайды. Бәлкім Иран әс-
кери мақсатқа пайдаланады, деп  қауіптен-
ген шығар.

Сонымен «Мир» станциясын мұхитқа 
құлатар алдында қарсы шыққандар да аз 
болмаған. Ғарышкерлердің өзі  Б.Ельцинге 
хат жазып, станцияны алып қалуды сұрай-
ды. Т.Әубәкіров те сол хатқа  қол қойғанын 
бір сұхбатында еске алғанын естідім. Ақы-
ры  «Мир» И.Тургеневтің «Муму» әңгі-
месіндегі Муму сияқты суға батырылды. 
Әдеби кейіпкер «Герасимнің қолымен».

  
***

«Мирдің» орнын Халықаралық кос-
мос станциясы басты. Ғарышкерлер жеті 
қат көктегі  «пәтерлеріне» барып қайтады. 
Менің ақылым жетпейтіні – жұмыр жерде 
бір-біріне санкция жариялап, дүрдараз бо-
лып қалған Ресей мен АҚШ ғарышта тіл 
табысады. Ғарышкерлері бір үйдің бірге 
туған бауырларындай айлап, жылдап тату 
өмір сүреді. Мүмкін бір Жаратушыға жа-
қындағаннан ба?!

4 БЕЙСЕнБі,  
11 сәуір, 2019 жыл

Мағауия СеМбай,
Қазақстанның еңбек сіңірген  қайраткері

да тұрғанын зерттеп, басқа да тәжірибелер 
өткізіп қайтқаны белгілі.

СССР-дің космонавтарды наградтауда 
өз рәсімі болған. Ғарышқа неше рет ұшса, 
сонша рет Совет Одағының Батыры атағын 
берген. Мұндай космонавт – 34 екен. Ал 
бұрын Батыр атағы болса, ұшып келген-
де тағы осы жоғары марапат берілген. Екі 
мәрте алған Г.Береговой екен. Ол соғыстан 
Батыр жұлдызын алып қайтқан. Тоқтар 
Әубәкіров те ғарышқа ұшпай тұрып, сынақ-
шы-ұшқыш кезінде Совет Одағының Баты-
ры атанған (1988 жыл). М.Горбачев осы 
дәстүрді бұзып, Тоқтар ағамызға Октябрь 
Революциясы орденін беріп, Желтоқсан кө-
терілісін кешпеген. Сөйтіп рет саны бойын-
ша СССР-дің 72-космонавты Тоқтар ағамыз 
бен қазақ халқының назасы оқтай тиген 
болу керек. Екі айдан кейін СССР тарап,қа-
зақ елі Тәуелсіздігін жариялаған болатын.

Қазір ғарышқа адамның ұшуы Америка 
құрлығына сапарлап қайту сияқты етіміз 
үйренген шаруа болып қалды. Ал, шын 
мәнінде «Мир» станциясы – адамзат ба-
ласының ғарышты  игерудегі үлкен белес. 

Алдына ауқымды мақсат қойған ал-
қалы жиынның тізгінін модераторлар – 
«CenterAT» компаниясының басшысы, биз-
нес-бапкер, бизнес сарапшы және кеңесші 
клубының төрағасы Татьяна Хасанова мен 
Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған универ-
ситетінің студенті Асылбек Қабиұлы қолға 
алды.

– Жексенбінің жаймашуақ таңында 
жайлы төсекте жатып алып теледидар та-
машаламай, көздеген іске жетуге жөн-жоба 
сілтейтін білім алу мен тәжірибе алмасу 
үшін бүгінгі кездесуге келудің өзі осы отыр-
ған әрқайсыңның бойыңда жалқаулықты 
жеңетін ерік-жігер, жекебастың ғана емес, 
жан-жағындағының өміріне өркенді өзгеріс 
әкелуге деген құлшыныс  бар екендігін көр-
сетеді. Біз сегіз апта бойы арман-мақсатқа 
жетудің жолын бірлесіп қарастырамыз. Әр 
басқосуды арзан ақылға, жалықтырып жі-
беретін жүздесуге айналдырып алмас үшін 
небір қызықты тапсырма, заманауи кәсіп-
керлік қырынан сыр шертетін толғақты та-
қырып, тартымды бизнес-ойын әзірледік, 
– деді Татьяна Павловна.

Тізгінді ұстаған компания басшысы-
ның біліктілігі белгілі дейік, ал кейінгісінің 
онымен үзеңгі қағыстыруы да кездейсоқтық 
емес еді. 19 жастағы Асылбек – жырақтағы 
Жезқазғанда жүріп-ақ көп шаруаның басын 

салтанат

Әлібек ӘБДІРАШ, «жастар жылы» аясында жұмысын бастаған тегін «жексенбілік бизнес мек-
тебінің» тұсаукесер салтанатына жиналған жұртшылық кеншілер сарайы-
на үміт арқалап жеткені анық. жергілікті биліктің бастамасымен бұл игі 
іс-шараны ұйымдастыруға ұйытқы болған қарағандылық «CenterAt» жшс.

қайтаруға болатынын ісімен дәлелдеген аза-
мат. Мектепті «Алтын белгімен» бітірген 
ол алысқа аңсары аумай немесе шығандап 
шетелге шығып кетпей, туған қаласында-
ғы жоғары оқу орнына табан тіреді. Оқып 
жүріп «Алтын белгі» білім беру орталығын 
ашты. Математикадан ҰБТ-ға әзірлейтін 
оның қызметін бүгінде Қазақстанның бірне-
ше қаласынан үміткер тұтынады.

Бірден айта кетейін, жас та болса тың-
нан түрен салып, кездескен қиындыққа 
қасқая қарсы тұрып, сөйтіп, алға қойған 
мақсатын орындау жолында тәп-тәуір та-
бысқа жеткен, бүгінде бизнесін дөңгелетіп, 

ондаған адамды жұмыспен қамтып отырған 
тігін-тоқыма цехының басшысы А.Эберман, 
соны сыйлық, керемет кәдесый жасаумен 
көзге түскен жеке кәсіпкер С.Шин, «Domoy.
kz» компаниясының жетекшісі Р.Ахмедов 
те кездесу кезінде ой бөлісті. Олардың әңгі-
месі әсерлі шыққаны залдан қойылған сан 
түрлі сауалдан-ақ айқын аңғарылды.

– Біз – бизнес-кеңесшілер кеншілер қа-
ласына шырайлы шаһардың басшысы Асқар 
Ыдырысовтың шақыртуымен келдік, – деді 
Татьяна Хасанова. – Мақсат – кәсіпкерлік-
ке құлшыныс танытқан талапкердің бизнес 
саласында қайырлы қадам жасауы үшін 

«Жексенбілік бизнес мектебі» жобасы ая-
сында тәжірибе мен білімді бөлісу. Енді осы 
жобаның тууына түрткі және идеялық дем 
берушісі болған, бағдарламаның байыпты 
шығуы үшін әр бөлімін талқылауға тікелей 
ат салысқан Сәтбаев қаласының әкімі Асқар 
Абылайұлын сахнаға шақырғым келеді. 

– Ең алдымен, баршаңызды  «Жек-
сенбілік бизнес мектебінің» тұсаукерімен 
құттықтаймын! Мұндай бизнес мектебі 
қалада тұңғыш рет ашылып отыр. Оның 
бірнеше негізгі себебі бар. Біріншіден, 
биыл – «Жастар жылы». Бүгінгі жас буын 
– біздің үмітіміз, сенімді тірегіміз. Екінші-

ден, қалада кәсіпкерлікті қолдау құралы 
жеткілікті, бірақ, идея мен кәсіпті игеруге 
білім кемшін. 

Үшіншіден, қалада жас кәсіпкер сау-
сақпен санарлық. Мен бұл туралы биыл 
халықпен есепті кездесу кезінде де айтқан-
мын. Мына жоба – содан нақты қорытын-
ды шығаруға жасалып отырған алғашқы 
қадам. Әрине, бәрі бірдей бизнесмен болып 
кетпес, бірақ, салаға серпіліс беретініне се-
немін.

Қазір әлемге әйгілі небір ірі компания-
ның негізін кезінде жас кәсіпкер қалаған. 
«Фейсбукті» Марк Цукерберг – 19, «Майк-
рософты» Билл Гейтс – 20, «Apple» ком-
паниясын Стив Джобс 21 жасында құрған. 
Бұл компаниялар бүгінде жүздеген мың 
адамды жұмыспен қамтып, бюджетке қы-
руар қаржы түсіріп отыр.   

Гарвард профессоры Иозиф Шумпе-
тердің: «Кәсіпкер болу – басқаның істе-
генін істемеу» деген сөзі бар. Тың идеяны, 
ешкімнің ойына келмейтін істі қолға алу 
керек. Кәсіпкерлік – жаңашылдық іс. Нағыз 
кәсіпкер – өнертапқыш. 

Бизнес-тренингтің есігі баршаға ашық. 
Дәл бүгінгі кездесуге тек жастар ғана емес, 
кәсіпке ынтасы бар бірнеше көп балалы ана 
да қатысып отырғанын атап өткім келеді.  
Жалпы бизнес-тренингке жобамен 400-ге 
жуық адам жиналды. Ал, бұрын мұндай 
басқосуға көп болса 30 адам қатысатын. 

Мемлекет тарапынан әр салаға жаңа 
технология, инновация, озық тәжірибе 

енгізіліп жатыр. Мемлекет басшысы Үкі-
метке «Бизнес-2020» жол картасы аясында 
жас кәсіпкер үшін грант бойынша бөлінетін 
қаржы көлемін екі есе арттыруды тапсыр-
ды.    

Тағы бір айта кететін мәселе: жасыра-
тыны жоқ, бүгінде цифрлы технологияға 
тәуелдіміз. ХХІ ғасыр – табысты техно-
логияның алтын ғасыры. Қазір интернет-
дүкен, интернет-бизнес көп. Олардың не 
кеңсесі, не өз көлігі жоқ. Алайда, қаншама 
қаржы тауып отыр.  Сондықтан, кәсіп ашу-
да цифрлы технологияның атқаратын маңы-
зы зор.

Кәсіп ашу үшін алдымен – айқын мақ-
сат, сосын, сол мақсатқа сай терең білім ке-
рек. Дана халық: «Кәсіп түбі – нәсіп» деп 
бекер айтпаған. Бизнеспен айналысуға бел 
буған ізденгіш, жан-жақты қабілетті аза-
маттар арамызда отыр деген сенімдемін. 
Қазақта: «Болар баланың бетін қақпа, белін 
бу»  деген қанатты сөз бар. Ендеше, іске 
сәт! – деді қала басшысы.

Осыдан кейін «Жексенбілік бизнес мек-
тебі» өз жұмысын бастап кетті. Тізгінді 
бизнес-бапкерлер – бизнесте бағыт-бағдар 
беретін Татьяна Драх пен кәсіпкерге пси-
хологиялық жағынан жәрдемдесетін Тимур 
Рахымжанов алды.

СӘТБАЕВ қаласы.  

Суретті түсірген алтынгүл 
ТӨЛеГеНОВа.

бүгінгі таңда жастардың шет 
мемлекеттерде білім алуы-
на көп көңіл бөлінуде. осы 
бағытта е.бөкетов атында-
ғы қарағанды мемлекеттік 
университеті студенттердің 
ғана емес, сонымен бірге 
оқытушылардың да білімін 
шыңдауға мүмкіндік береді. 
жыл сайын е.бөкетов атын-
дағы қарму-дің студенттері 
мен оқытушылары шетелде 
тағылымдамадан өтеді. 

Жақында ҚарМУ факультет-
терінің 11 оқытушысы Чехия елінің 
Прага қаласынан тағылымдамадан 
өтіп  келді. Олар JIPKA институ-
тындағы тілдік курстарда біліктілік 
арттырды. Аталмыш бағдарлама қай 
жағынан алсақ та қызықты. Тілді мең-
геру барысында, біз өзге елдің тілдік 
дағдыларымен бірге мәдениетін, салт-
дәстүрлерін зерделедік. Нәтижесінде 
жергілікті дәстүрлер және мәдениет 
ерекшеліктерімен таныстық. Тілдік 
курстарда білім алушы оқытушылар-
дың оқу ақысы, күнделікті тіршілігіне 
қажетті қаражат университет есебінен 
жұмсалды.

Еуропалық оқытушылардың са-
бақта қолданатын амалдары біршама 
өзгеше. Тілмен байланысты сабақтар 
ол жақта көбінесе қызықты сұхбат 
түрінде өткізіледі. Сондай-ақ, оқу 
үрдісіне топтың барлық қатысушыла-
ры араласады. 

Чехияда біз орыс тілін жақсы 
меңгерген ересек адамдарды көп 
кездестірдік. Жастар қауымының 
көпшілігі ағылшын тілінде сөйлейді. 
Чех тілі өте ерекше және құлаққа жа-
ғымды естіледі. Кейбір тіркестердің 
мағынасын бірден түсінуге болады. 
Қалада кез келген уақытта айналы-
сатын істі табуға болады. Көптеген 
мәдени ескерткіштер, ежелгі құры-
лыстар мен көрікті жерлер, түрлі 
спорт ғимараттары бар. Мейрамхана 
бизнесі жақсы дамыған. Мұражайлар 
көп және туризм  мәселесі ұтымды 
ұйымдастырылған. Жергілікті тұр-
ғындар өте қонақжай және әрдайым 
көмектесуге дайын. Осының бәрін 
зерттей келе, біздің шетелден білім 
алудағы мақсатымыз –  тәжірибеде 
түйгенімізді студенттерімізге үйрету 
болды. 

Гүлнар ТЫНбаеВа,
е.бөкетов атындағы 

ҚарМУ-дың 
шетел тілдері кафедрасының 

оқытушысы.

оқу орындарында

 
 


