
12 септември 1959 година

Советскиот Сојуз го лансирал 
Луна 2, првото вселенско 
летало кое успешно 
слетало на површината на 
Месечината.

Луна 2

1959 

12 април 1961 година

Советскиот космонаут Јуриј 
Гагарин стана првиот човек 
во вселената кога успешно 
го заврши 108-минутниот 
околу Земјата.

Јуриј Гагарин

1961 

5 мај 1961 година

Алан Шепард станува првиот 
американски астронаут во 
вселената. Наводно, поради 
позицијата на отворите тој не 
можел да ги види ѕвездите.

Алан Шепард

1961

16 јуни 1963 година

Валентина Терешкова e првата 
жена во вселената, орбитирајќи 
околу Земјата 48 пати во текот 
на речиси три дена.

Валентина 
Терешкова

1963

16 јуни 1963 година

Советскиот космонаут 
Алексеј Леонов лебдел 
12 минути слободно во 
вселената на 16 метри 
долгиот врзувач (тетер), со 
што станал првиот астронаут 
кој „прошетал во вселената“.

Алексеј Леонов

1965

20 јули 1969 година

Во 22:56 часот по локално 
време, Нил Армстронг 
станал првиот човек кој 
стапнал на Месечината.

Слетување на 
Месечината

1969

19 април 1971 година

Саљут 1 е лансиран од СССР 
и станал првата вселенска 
станица, која кружела околу 
Земјата 3.000 пати во текот 
на 157 дена во орбитата.

Саљут 1

1971

31 јануари 1958 година

САД го лансираа својот 
прв сателит, Explorer 1, три 
месеци по лансирањето на 
Спутник

Explorer 1

1958

4 октомври 1957 година

СССР успешно го испрати 
првиот вештачки објект 
во вселената. „Спутник“ е 
првиот орбитален сателит во 
светот.

Спутник

1957

1957 
Лајка 
3 ноември 1957 година

Второто експериментално 
летало успешно лансирано 
во земјината орбита, Спутник 
2 со кучето 
Лајка – 
првиот 
биолошки 
организам 
испратен од 
Земјата во 
вселената.

1958 
НАСА 
1 октомври 1958 година

НАСА почнала да 
функционира, по претходно 
потпишување на Актот за 

аеронаутика и вселена  
од претседателот 
Ајзенхауер.

1960 
Спутник 5
19 август 1960 година

СССР го лансирале Спутник 
5 со две кучиња, Белка и 
Стрелка, кои биле првите 
животни кои се вратиле 
на Земјата по еден ден во 
вселената.

1961 
Хем
31 јануари 1961 година

НАСА го испрати шимпанзото 
Хем во вселената. И покрај 
тоа што капсулата го изгуби 
притисокот, вселенскиот 
костум го спаси и Хем се 
врати на земјата.

1961 
Ветувањето на Кенеди
25 мај 1961 година

Претседателот Кенеди одржа 
говор пред Конгресот во кој 
објави дека САД ќе испратат 
човек на Месечината пред 
крајот на деценијата.

1965 
Маринер 4 
14-15 јули 1965 година

Маринер 4 станало првото 
вселенско летало што 
успешно отпатувало до Марс 
и направило фотографии од 
друга планета од вселената.

1967 
Катастрофа 
21 февруари 1967 година

Астронаутите Вирџил I 
Грисом, Едвард Хигинс Вајт 
и Роџер Чафи ги загубиле 
животите кога избувна 
пожар на нивното летало 
за време на проба за 
лансирање.

1970 
Аполо 13 
11-17 април 1970 година

Кога резервоарот за 
кислород експлодирал на 
третата мисија на НАСА за 
слетување на Месечината, 
Аполо 13, астронаутите се 
вратиле дома во лунарниот 
модул.

1975 
Apollo–Soyuz
15-24 јули 1975 година

Бидејќи политиката на 
детант водела до смирување 
на тензиите меѓу двете 
суперсили, бил лансиран 
Apollo–Soyuz, заедничка 
мисија меѓу САД и СССР.
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