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      У винаходів, як у людей, свої долі. 

Одні з самого початку стають 

улюбленцями долі, інші ж входять в 

світ непомітно і довго залишаються в 

тіні. А буває золота середина? 

Виявляється, так. І підтвердження 

цьому – життя і творчість засновника 

величезної промислової імперії, 

доктора філософії, академіка, 

засновника премії, яка увічнила його 

ім'я в людській пам'яті, – Альфреда 

Нобеля. Цього року, 21 жовтня, 

виповнюється 185 років від дня його 

народження. Про Альфреда Нобеля 

сьогодні знають практично всі люди 

світу. Його знаменитої Нобелівської премії домагаються дослідники, 

наукові діячі. Саме так увійшла ця дивовижна людина в світову 

історію. 

     Коротку біографію Альфреда Нобеля можна уявити такими 

основними подіями: 

• 1842 рік – переїзд родини Нобеля в Санкт-Петербург. Альфредом 

Нобелем розробляється ідея виробництва торпед. 

• 1849 рік – Альфред Нобель починає навчатися в Європі і Америці. 

Два роки юнак подорожує по світу, буває в Данії, Італії, Німеччини, 

Франції, потім в Америці. 

• 1851 рік – повернення в Росію. Альфред Нобель стає фабрикантом, 

виконуючи замовлення російської армії. 

• 1853 рік – Кримська війна допомагає 

сімейному бізнесу Нобелів отримати 

хороші прибутки і увійти в пору розквіту. 

• 1859 рік – фабрикантом стає Людвіг 

Еммануїл Нобель. Через банкрутство 

сімейного бізнесу Альфред повертається з 

батьком до Швеції і впритул починає 

працювати над вибуховими речовинами. В 

цей же час він отримує позику в 100 тисяч 

франків і починає дослідницьку роботу в галузі хімії, ставлячи 

досліди і винаходячи нові елементи, з'єднання і суміші. 
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• 1868 рік – Альфред Нобель відкриває динаміт, що складається з 

суміші нітрогліцерину з іншими речовинами, що мають здатність 

його вбирати.  

• 1876 рік - відкриття «гримучого 

холодцю» – з'єднання 

нітрогліцерину з колодієм. Цей 

«холодець» мав більш сильну 

вибуховість, ніж вже відкритий 

раніше динаміт. Наступні роки 

сповнені відкриттями інших 

комбінацій нітрогліцерину з 

речовинами. Перший бездимний 

порох, названий баллістіт – величезний 

стрибок вперед, який залишив далеко позаду 

динаміт. Після баллістіту слідує відкриття 

кордиту. 

• 1889 рік – участь у Всесвітньому конгресі 

світу. 

• 1894, 1895 року – судові позови з приводу 

заяви Нобеля про те, що кордит вже входив в 

зареєстрований ним раніше патент винаходів.  

• 1896 рік, 10 грудня на віллі в Сан-Ремо в 

Італії – Альфред Нобель помер від 

крововиливу в мозок у 63-річному віці. 

Могила Нобеля знаходиться на 

стокгольмському кладовищі Норра бегравнінг-

сплатсен. 

 

 

 

 

       Всім відомо, що найпрестижнішою нагородою, яку вчений може 

отримати за свої роботи, є Нобелівська премія. 

      Щорічно в Швеції Нобелівський комітет розглядає заявки 

найбільш видатних вчених сучасності та вирішує, хто в цьому році 

гідний премії в різних галузях науки. Фонд, з якого виплачуються 

премії, був створений шведським винахідником Альфредом Нобелем. 

Але що винайшов Альфред Нобель, що лягло в основу Нобелівських 

премій?   

Що винайшов Альфред Нобель? 
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     Парадоксально, однак Альфред Нобель, автор понад 350 

винаходів, не мав зовсім ніякого освіти, крім домашнього. Втім, це не 

було рідкістю в ті часи, коли зміст 

шкільного навчання цілком залежало від 

власників навчального закладу. Батько 

Альфреда, Еммануїл Нобель, був 

багатим і дуже освіченою людиною, 

успішним архітектором і механіком. 

     З 1842 роки сім'я Нобелів переїхала зі 

Стокгольма в Санкт-Петербург, де 

Еммануїл розробляв для російської армії 

військову техніку і навіть відкрив кілька 

фабрик, на яких вона проводилася. Однак 

з плином часу справи пішли не так 

успішно, фабрики збанкрутували, а сім'я 

повернулася до Швеції. 

 

 

        

З 1859 Альфред Нобель 

зацікавився технологією 

виготовлення вибухових 

речовин. У той час 

найсильнішим з них був 

нітрогліцерин, проте його 

використання було вкрай 

небезпечним: речовина 

вибухало при найменшому 

поштовху або ударі. Нобель після багатьох експериментів винайшов 

склад вибухівки, названий динамітом – суміш нітрогліцерину з 

інертною субстанцією, яка знижувала небезпеку його застосування. 

Динаміт дуже швидко став затребуваний в гірничій справі для 

виконання масштабних земляних робіт і в ряді інших галузей. Його 

виробництво принесло родині Нобелів чималий спадок. 

 

 

 

Винахід динаміту 

Талановитий самоучка 
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        За свою довгу і плідну життя 

Альфред Нобель став володарем 

355 патентів на винаходи, 

причому далеко не всі вони 

стосувалися вибухових речовин. 

Найбільш відомими з його робіт 

стали: 

- серія з десяти капсуль-

детонаторів, один з яких 

використовується у вибуховій 

справі по сей день під назвою «детонатор№8»; 

- «гримучий холодець» - студнеподібна суміш нітрогліцерину з 

колодієм, що перевершує динаміт по вибуховий потужності, яка 

сьогодні відома як проміжна сировина  для виготовлення більш 

безпечних вибухівок; 

- баллістіт - бездимний порох на основі нітрогліцерину і 

нітроцелюлози, який використовується сьогодні в мінометних і 

гарматних снарядах, а також як ракетне паливо; 

- нафтопровід як спосіб транспортування сирої нафти з родовища на 

переробку, що здешевив виробництво нафти 

в 7 разів; 

- вдосконалив газовий пальник для 

освітлення та опалення; 

- розробив нову конструкцію водоміра і 

барометра; 

- створив холодильний агрегат для 

побутового та промислового використання; 

-  знайшов новий, більш дешевий і безпечний 

спосіб виробництва сірчаної кислоти; 

- велосипед з шинами з каучуку; 

- вдосконалений паровий котел. 

       Альфред Нобель цікавився наукою, 

філософією, історією і літературою. Друзями Нобеля були знамениті 

художники, письменники, вчені, державні діячі того часу. Нобеля 

часто запрошували на прийоми і королівські обіди. Винахідник 

полягав у почесне членство багатьох європейських академій наук: 

Шведської, Англійської, Паризької, Уппсальского університету. У 

Інші винаходи Нобеля 
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його послужному списку зазначені французькі, шведські, бразильські, 

венесуельські ордена і нагороди. 

     Винаходи Нобеля і його братів принесли родині чималі доходи, 

зробивши Нобелів дуже заможними людьми. Але їх статки були 

чесно зароблені власним розумом, талантом і підприємництвом. 

 

 

             

         Мало кому відомо, але 

ж Альфред Нобель не тільки 

 винайшов динаміт, він також 

розкрив свій драматургічний 

талант. Нобель захоплювався 

написанням літературних 

праць, художніх книг. 

Віддушиною хіміка були 

вірші і проза, до створення 

яких вчений віддавався у 

вільний від роботи час. 

Правда, біографія Нобеля-драматурга не може похвалитися великим 

списком створених ним творів. Основна маса написаних ним романів, 

віршів, п'єс так і не була надрукована. Відомо лише тільки один твір - 

п'єса про Беатриче Ченчи під назвою «Немезида», дописана їм вже 

при смерті. Ця трагедія в чотирьох актах була зустрінута в багнети 

церковниками, тому весь тираж видання, випущеного в світ в 1896 

році, після смерті Нобеля був знищений, за винятком трьох 

примірників. 

      Але, на щастя, в Швеції в 2003 році побачило світ двомовне 

видання п'єси, написане як шведською мовою, так і мовою есперанто. 

А в 2005 році світ мав щастя познайомитися з цим твором, який був 

зіграний на сцені Стокгольмського драматичного театру в пам'ять про 

великого вченого в день його смерті. Цей факт говорить про те, 

наскільки різнобічно талановитим був цей дивовижний чоловік –

Альфред Нобель. І вже зовсім дивним для багатьох стане такий факт, 

що знаменитий винахідник і вчений-хімік всерйоз подумував про те, 

щоб кинути свої дослідження і ступити на шлях письменства. Цікаво, 

населення землі виграло б тоді або виявилося в програші? Адже, 

можливо, динаміт тоді не був би винайдений або був би винайдений 

Драматургічний талант Альфреда Нобеля 
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набагато пізніше. А замість нього ми отримали б безліч талановитих 

творів найвищого рівня ... 

Для довідки: 

     Беатріче Ченчи (італ. Beatrice Cenci, 6 

лютого 1577, палаццо Ченчи, Рим - 11 

вересня 1599, міст Святого Ангела, Рим) - 

батьковбивця, дочка римського 

аристократа Франческо Ченчи (1527-1598), 

що прославилася красою і мужньою 

поведінкою під час розслідування і страти. 

У 1598 році разом з мачухою Лукрецією 

Петроні-Ченчи і братом Джакомо 

вступила в змову, щоб убити батька, 

«грубого і розбещеного» старого. Була 

засуджена за цей злочин і страчена разом зі 

спільниками через відсікання голови. Ця 

історія послужила сюжетом численних літературних творів. 
 

 

 

                

       Майже все своє величезне багатство Нобель пожертвував на 

заснування міжнародного фонду. Бог не дав Альфреду Нобелю дітей, 

не подарував йому прямих спадкоємців його багатства і 

продовжувачів діянь його життя. Проте Бог нагородив Швецію 

Людиною, що навіки прославила її у світі як державу-мецената, 

країну Міжнародної Нобелівської премії... 

      Що ж вплинуло на рішення 

Нобеля заповідати свої статки 

для установи наукової премії? 

      Винахідник динаміту Альфред 

Нобель називав себе пацифістом і 

вважав, що якщо у противників 

з'явиться зброя, якою можна 

моментально знищити один одного, 

то вони зрозуміють, що нічого не 

виграють від війни, і припинять 

конфлікт.  

     У 1888 році газети написали про 

Меценат світової науки 
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смерть Альфреда Нобеля. Насправді репортери помилилися: тоді 

загинув Людвіг Нобель, брат Альфреда. В некролозі Альфреда 

називали «мільйонером на крові» і «торговцем вибухової смертю». 

Прочитав його Нобель не захотів залишитися в пам'яті людства 

лиходієм. Цей курйозний випадок підштовхнув винахідника динаміту 

скласти заповіт. Ось його текст:  

«Я, що підписався нижче, Альфред 

Бернхард Нобель, обдумавши і 

вирішивши, цим повідомляю мій заповіт 

щодо майна, нажитого мною ... Капітал 

мої душоприказники мають перевести в 

цінні папери, створивши фонд, відсотки з 

якого будуть видаватися у вигляді премії 

тим , хто протягом попереднього року 

приніс найбільшу користь людству». 

    Суму доходу необхідно було розділити 

на п'ять частин, і кожну з них у вигляді 

премії щорічно присуджувати кращим 

вченим в галузі фізики, хімії, медицини і літератури, а також 

найвидатнішим миротворцям. Здобувачем премії міг стати будь-хто –  

національна чи расова приналежність документом не 

обговорювалася. 

     Нобелівська премія — це, безумовно, найавторитетніша нагорода, 

про яку таємно чи явно мріє більшість науковців світу. Принаймні 

тих, які вважають, що працюють відповідно до заповіту Альфреда 

Нобеля, «…для добра усього людства». ЇЇ майже безперервно 

вручають з 1901 року (виняток – 1940-1942 роки). 

 

 

 

    Здається, про Нобелівську 

премію відомо все, однак в історії 

її присудження і донині 

відкривають багато цікавих 

фактів. Наприклад, родина 

Альфреда Нобеля була в розпачі, 

коли довідалася, що всі свої 

статки він залишив преміальному 

фонду. Родичі навіть намагались 

Нобелівська премія – цікаві факти 
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оскаржити заповіт. Тому перше присудження премії, що носить ім'я 

винахідника динаміту, відбулося лише 1901 року – через п'ять років 

після смерті Нобеля. 

      Висувати кандидатом на присудження премії можна тільки живу 

людину. Однак двічі в історії вона була присудження посмертно –

Нобелівська премія миру 1961 року шведу Дагу Хаммаршелду та з 

літератури 1931 року також шведу Ерику Акселю Карлфельдту. 

Обидва були номіновані на премію ще за життя, однак на момент 

оголошення імен лауреатів були вже небіжчиками. З 1974 року 

премію померлим вирішили більше не видавати. Щоправда, 2011 

року Нобелівську премію знову отримав небіжчик. Коли 

Нобелівський комітет оголошував ім'я американця Ральфа 

Стайнмана, номінованого на премію з медицини, ще не було відомо, 

що за три дні до церемонії він відійшов на той світ. Його премію 

отримали спадкоємці. 

    Ще один факт: четверо науковців виявилися двічі лауреатами 

Нобелівської премії. Так, американський фізик Джон Бардін отримав 

її у 1956 році за винахід транзистора і вдруге у 1972-му за розробку 

теорії надпровідності – властивості деяких твердих тіл пропускати 

електричний струм без опору. 

    Англійцю Фредерику Сенгеру двічі присуджували Нобелівську 

премію з хімії – у 1958-му за встановлення структури інсуліну та у 

1980-му за фундаментальні дослідження біохімічних властивостей 

нуклеїнових кислот, зокрема рекомбінантних ДНК. 

    Дві премії у дещо незвичній комбінації отримав американський 

хімік Лайнус Карл Полінг – у 1954 році з хімії, а 1962-го – премію 

миру. Полінг був активним противником проведення випробувань 

ядерної зброї. 

   Варто зазначити, що серед лауреатів премії дуже мало жінок. 

Найвідоміша двічі премійована жінка-лауреатка це, звісно ж, Марія 

Кюрі, що мала польсько-французьке походження. У 1903 році вона 

отримала Нобелівську премію з фізики за дослідження явища 

радіації, а у 1911-му – з хімії за відкриття елементів радію та 

полонію. Окрім Марії Склодовської-Кюрі, Нобелівську премію 

отримав також її чоловік П’єр Кюрі (спільна премія з фізики в 1903), 

а також їхня дочка Ірен Жоліо-Кюрі та її чоловік Фредерік Жоліо (з 

хімії в 1932). 

    Загалом 44 рази Нобелівську премію отримували жінки, причому 

лише 16 разів – за досягнення у галузі однієї з трьох природничих 
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дисциплін. Це лише три відсотки. Дві жінки отримали премії з 

фізики, чотири – з хімії та 10 – з медицини. 

    Між тим, виявляється, що не всі лауреати були щасливі отримати 

почесну нагороду. Зокрема, лауреати Нобелівської премії з миру Лє 

Дих Тхо та з літератури Жан-Поль Сартр відмовилися прийняти 

нагороди. Французький філософ і письменник Сартр узагалі відкидав 

будь-які офіційні відзнаки, а в'єтнамський політик Лє Дих Тхо 1973 

року мотивував свою відмову тим, що на його батьківщині триває 

громадянська війна. 

    Крім того, у часи фашизму німецьким науковцям було заборонено 

приймати цю нагороду. У результаті без Нобелівської премії 

залишилися у 1938 та 1939 роках хіміки Рихард Кун та Адольф 

Бутенандт, а також Ґергард Домаґк – лауреат Нобелівської премії з 

медицини 1939 року. Після завершення Другої світової війни вони 

все ж таки отримали дипломи та медалі, однак не фінансову частину 

нагороди. 

    За статистикою, найбільше Нобелівських премій з фізики, хімії та 

медицини дісталося американцям – 43 відсотки. 

   На другому місці з фізики та хімії – німці, на третьому – англійці. 

Що стосується медицини, то тут рейтинг зворотній. На четвертому 

місці – французи. 

    Середній вік нагороджених Нобелівською премією в усіх шести 

номінаціях – 59 років. Дещо молодші лауреати премій з природничих 

дисциплін: серед хіміків та фізиків це 57 років, з медицини – 55. 

   Наймолодшим науковцем, який отримав премію, став 25-літній 

фізик Вільям Лоуренс Брегг у 1915 році. А найстаршим у 2002 році 

також американський фізик Раймонд Девіс – молодший, якому тоді 

було 88 років. 

   У ще більш літньому віці – відповідно 90 та 89 років – були 

американці Леонід Гурвіч та Ллойд Шеплі, коли їх нагородили 

Нобелівськими преміями з економіки у 2007 році. 

    Альфред Нобель у своєму заповіті не вказував необхідність 

видавати премію за досягнення в галузі економічних наук. З 1969 року 

Національний банк Швеції присуджує Нобелівську премію з 

економіки (The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory 

of Alfred Nobel). Попри те, що її вручають 10 грудня, в один день з 

іншими, гроші для премії виділяють з окремого, не Нобелівського 

фонду.      
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Нагородження лауреатів 

проходить 10 грудня — 

в день смерті Альфреда 

Нобеля. Нагороди з 

фізики, хімії, медицини, 

літератури і економіки 

вручає король Швеції. 

Нагороду миру — 

керівник Норвезького 

Нобелівського комітету 

в присутності короля чи 

королеви Норвегії. Окрім грошових виплат (сума постійно 

корелюється, оскільки залежить від доходів, які отримує 

Нобелівський фонд від своїх інвестицій), лауреати отримують золоту 

медаль зі своїм профілем. Нобелівські промови, які зобов’язані 

виголосити переможці, видаються окремою книжкою. 

20 країн з найбільшою кількістю лауреатів Нобелівської премії: 

США 316 

Великобританія 107 

ФРН 91 

Франція 56 

Швеція 30 

Японія 25 

Міжнародні організації 23 

Швейцарія 22 

Нідерланди 19 

Італія 16 

СРСР 15 

Данія 14 

Австрія 13 

Канада 11 

Ізраїль 11 

Норвегія 10 

Бельгія 10 

Китай 8 

Австралія 8 

ПАР 8 
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      Крім всім відомої Нобелівської премії в світову історію Альфред 

Нобель увійшов як першовідкривач хімічного елементу, який був 

названий на його честь – нобелій. 

 

 

 

   Попри те, що на сьогодні        

Україна ще немає жодного 

лауреата Нобелівської премії, 

за даними Нобелівського 

комітету аж сім таких 

народилося на території 

України: 

Ілля Мечніков — російський, 

французький біохімік, який 

навчався та працював в 

Україні (Одеса, Харків). 

Народився на Харківщині. Лауреат Нобелівської премії з медицини 

1908 року; 

Зельман Абрахам Ваксман — американський біохімік, лауреат 

Нобелівської премії з медицини 1952 року. Народився в містечку 

Нові Прилуки на Вінничині; 

Шмуель Йосеф Агнон — ізраїльський письменник, народився в 

Бучачі. Лауреат Нобелівської премії з літератури 1966 року. 

Роалд Гоффман — американський хімік, лауреат Нобелівської премії 

1981 року, народився в Золочеві; 

Георгій Харпак (Жорж Шарпак) — французький фізик єврейського 

походження, родом із Дубровиці Рівненської обл.. Лауреат 

Нобелівської премії з фізики (1992) — за розвиток нових детекторів 

елементарних частинок, винахід так званих «камер Шарпака». 

Світлана Алексієвич — білоруська письменниця, народилася у 

Івано-Франківську. Лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 

року. 

   Декількох українців та вихідців з України було номіновано на 

здобуття Нобелівської премії, але з різних причин нагороду вони не 

одержали. До номінантів належали Ісмаїл Гаспринський, Іван 

Франко, Павло Тичина, Микола Бажан, Іван Багряний, Улас Самчук, 

Василь Стус та Олесь Гончар. 

Нобелівські лауреати – вихідці з України 
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     А може, Україна все ж отримає власного нобелівського лауреата 

найближчим часом? Сподіватися завжди можна, але навряд чи 

українець отримає премію у найближчі роки. Останні «нобелівські» 

досягнення в хімії, фізиці, медицині прив’язані до найкращих 

університетів світу і їхніх лабораторій. Українські, на жаль, до їх 

числа не входять. Щодо премії з літератури – якщо зважати, що 

минулого року її дали Світлані Алексієвич, білоруській письменниці, 

то шанс, що в найближчі роки хтось з українців може її отримати є 

незначний. Тож залишається надія на те, що в Україні з’явиться 

людина, яка буде достойною премії миру. 

 

 

 
 

     Всі країни, представники яких отримують Нобелівську премію, 

намагаються увічнити цю велику подію для нащадків випуском 

святкових поштових марок, а також присвячують їх ювілейним датам 

життя самого А. Нобеля. Таких країн безліч: Угорщина, Німеччина, 

Сан-Ремо (Італія), Кот-Д᾽Івуар, Північна Корея, Норвегія, республіка 

Сербська та інші. 

Ось деякі з поштових марок: 

До 100-річчя від дня народження А.Нобеля: 

 

До 150-річчя від дня народження А.Нобеля: 

 

І ще трохи про Нобеля та «Нобелівку»… 
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до 175-

річчя від 

дня народ-

ження 

А.Нобеля 

(республіка 

Сербська) 

 

 

 

 

до 180-річчя від дня народження А.Нобеля 

 

Кот Д`Івуар 2013.  

Винахідник Альфред Нобель. 

Блок. 

 

 

 

 

 

До 100-річчя Нобелівської премії 

                            

 

 

 

                                    

Угорщина 

 

 

Нобелівські лауреати: 

 

 

 

                     Німеччина 
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Гвінея - Бессау 
 

       Будь-яка велика подія завжди супроводжується якими небудь 

курйозами, тому трошки гумору не завадить… 

 

 

 

      

       Шнобелівська премія, 

Ігнобелівська премія, антино-

белівська премія (англ. Ig Nobel 

Prize, від гри слів: англ. Ignoble – 

«ганебний») – пародія на 

престижну міжнародну нагороду 

– Нобелівську премію. Десять 

Шнобелівських премій 

вручаються на початку жовтня, 

тобто в той час, коли 

називаються лауреати справжньої Нобелівської премії, – «за 

Нобель би пореготав: Що таке Шнобелівська 

премія та чим відомі її лауреати 
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досягнення, які змушують 

спочатку засміятися, а потім – 

задуматися» (first make people 

laugh, and then make them think). 

Премія заснована Марком 

Абрахамсом і гумористичним 

журналом «Аннали неймовірних 

досліджень» в 1991 році.    

Математик-прикладник Абрахамс 

придумав The Ig Nobel Prize під 

тиском обставин. Він згадує, що 

коли тільки-но став біля керма 

журналу, до нього потік натовп 

ентузіастів, які прагнули з'їздити до Стокгольму за рахунок 

Нобелівського фонду. Абрахамс намагався пояснити, що не має 

ніякого стосунку до присудження премій, однак іноді це не 

допомагало, і він вислуховував подробиці про нібито великі 

відкриття. Абрахамс помітив, що іноді ці твори були настільки 

нетривіальними, що заслуговували на те, щоб бути відзначеними. Він 

зібрав однодумців і заснував нову премію. Премією нагороджують за 

незвичайні і дотепні дослідження, щоб привернути увагу і 

підстьобнути інтерес людей до науки, медицини та технологій. 

    За винятком трьох премій, присуджених у перший рік, їх вручили 

за реальні праці. Перші церемонії проводили в Массачусетському 

технологічному інституті. Сьогодні Шнобеля вручають у Гарварді 

напередодні вручення Нобелівської премії. 

                          Правила і процедура вручення 

      Щороку нобелівські лауреати в бутафорських окулярах, з 

накладними носами, у фесках і подібного роду атрибутах приходять 

на церемонію, щоб вручити 

нагороди лауреатам Ig Nobel. 

Церемонія відбувається у 

великій лекційній залі на 

1166 місць Театру Сандерса 

в Гарварді, в якому весь час 

літають паперові літачки. 

Грошова винагорода – 10 

трильйонів доларів Зимбабве 

(менше 1 долара США). 
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     В Україні шанують пам᾽ять видатного винахідника. У 2018р. 

виповнюється 25 років з дня відкриття Університету імені Альфреда 

Нобеля в Дніпрі. Сьогодні, за визначенням британських експертів, він 

перетворився на «флагман вищої освіти 

України», і ось уже три роки є лідером 

за кількістю вступників. У 2017 році, 

попри загальноукраїнську тенденцію до 

скорочення кількості студентів, які 

вступили на навчання, студентська 

сім’я цього приватного університету у 

Дніпрі поповнилася майже на 1800 

новачків, з них тільки на перший курс 

до бакалаврату та магістратури 

прийшли понад 1300 студентів.                                                                                

     Тепер Університет імені Альфреда 

Нобеля — це сучасний виш 

європейського типу, в якому навчаються близько 4 тисяч студентів з 

України та майже 200 іноземних студентів із понад 50 країн світу. 

Освітні програми університету мають не тільки національну 

державну акредитацію, а й міжнародну — від 

Центральноєвропейської агенції з оцінювання та акредитації (ZEvA, 

Німеччина) та від Європейської ради з бізнес-освіти (ЕСВЕ, Бельгія), 

яка багаторазово підтверджувалася, починаючи з 2012 року. Ще у 

2011 році система управління якістю освітнього та наукового 

процесів в Університеті імені Альфреда Нобеля вперше була 

сертифікована міжнародними організаціями на відповідність 

стандартам ISO 9001:2015. 

     Сьогодні кожний серйозний університет Європи має не лише 

програми, які викладаються державною мовою, а й, обов’язково, 

англомовні програми. Ще 2010 року в Університеті було розпочато 

першу англомовну програму підготовки бакалаврів з міжнародної 

економіки. А вже наступного року ця програма пройшла процедуру 

валідації в Університеті Уельсу з Великобританії. Валідаційною 

угодою було передбачено, що увесь навчальний процес, який 

відбувається англійською мовою, забезпечують виключно викладачі 

Університет імені Альфреда Нобеля: 

 століття – за чверть віку 

https://day.kyiv.ua/sites/default/files/main/articles/26092017/7logo.jpg
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Університету імені Альфреда Нобеля, а університет-партнер надає 

консультативні послуги та здійснює ретельний контроль навчальних 

результатів. Після кількох візитів своїх експертів відомий 

британський університет переконався, що в Університеті імені 

Альфреда Нобеля студентів навчають відповідно до британських 

стандартів якості та дав згоду на видачу випускникам цієї програми 

своїх дипломів із міжнародного менеджменту. 

     В цілому, за роки свого існування Університет імені Альфреда 

Нобеля підготував майже 37 тисяч бакалаврів, спеціалістів та 

магістрів, які успішно працюють не тільки в Україні, але й по усьому 

світі. Слід також відзначити, що найбільш знаковими подіями 

наукового життя Університету стали Міжнародні Нобелівські 

конгреси, які з 2008 року проводяться кожні два роки. Їхніми 

учасниками стають відомі науковці, політичні та громадські діячі з 

усього світу. Це й лауреати Нобелівської премії Джозеф Стігліц 

(США) та Маріо Варгас Льоса (Перу-Іспанія), багаторічний глава 

сім’ї Нобелів професор Мікаел 

Нобель (Швеція) та віце-прем’єр-

міністр Польщі професор Гжегош 

Колодко (Польща), Посли 

Норвегії та Іспанії в Україні та 

багато інших. 

     Крім цього в 2013р. на 

території університету було 

встановлено перший в Україні 

пам᾽ятник Альфреду Нобелю. За 

словами автора проекту 

скульптора Олександра Зобенко, 

відлитий на заводі Південмаш 

монумент висотою в понад 2 

метри став своєрідною крапкою 

в створенні унікального 

меморіально-паркового 

комплексу Планета Альфреда 

Нобеля. 

    Поруч з пам'ятником Нобелю 

розташована скульптура Планета 

Альфреда Нобеля, виконана у 

вигляді земної кулі. На кулі 

http://photo.ukrinform.ua/rus/current/photo.php?id=572554
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закріплені спеціально виготовлені бронзові медалі із зображенням 

всіх 842-х нобелівських лауреатів, починаючи з 1901 року, у всіх 

шести номінаціях. 

       В університеті імені Альфреда Нобеля відзначають, що територія 

вузу стала місцем розташування пам'ятника невипадково - вуз є 

засновником благодійного фонду Планета Альфреда Нобеля, який 

займається популяризацією нобелівського руху в Україні. 

    Крім того, тут відкрито зал 

нобелівських лауреатів з 

барельєфами всіх лауреатів в 

номінації Економіка.  

       Існує тільки два вищих 

навчальних закладу, які 

носять ім'я великого вченого-

хіміка – вищезгаданий 

університет в Дніпрі і 

Стокгольмський фізико-

хімічний інститут. 

 

 

 

      

          На світі немає премії більш авторитетною і бажаною, ніж 

Нобелівська. Суперечливий, нестандартно мислячий, вільний від 

будь-якої ідеології винахідник динаміту Альфред Нобель всім своїм 

життям продемонстрував світові, як треба жити, творити, боротися і 

домагатися результатів. Йдучи з цього світу успішний підприємець і 

вчений заповів усіма силами боротися за мир, розвивати науку і 

мистецтво в ім'я всього людства, незалежно від національностей, 

релігії, переконань, статі, віку. А щоб стимулювати вчених, політиків 

і письменників, Нобель заповідав всі доходи від його величезного 

стану розподіляти між найвидатнішими хіміками, фізиками, 

медиками, літераторами та борцями за мир. Саме цієї знаменитої 

премії в основному і присвячений музей Альфреда Нобеля в 

Стокгольмі. Ідея музею на «нобелівську тематику» витала вже давно. 

Більше 800 лауреатів, обраних за найвидатніші досягнення перед 

людством, зобов'язували Нобелівський комітет популяризувати їх 

заслуги, знайомити з відкриттями суспільство, сприяти збереженню 

всієї інформації про нагороджених. 

Музей Альфреда Нобеля у Стокгольмі 
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   З 2001 року в старій частині Стокгольма, в елегантному будинку 18 

століття, відкрився 

Музей Альфреда 

Нобеля. Популярність 

його так швидко росла, 

що вже через рік 

практично жоден 

турист, який відвідує 

шведську столицю, 

його не мине. За що 

люблять туристи музей 

«динамітного короля»? 

• За сучасну, технічно 

відмінно оснащену 

експозицію 

• За можливість побачити пізнавальний фільм про будь-якому 

лауреата нобелівської премії 

• Тут можна побачити серед експонатів такі раритети, як найперша 

пляшечка пеніциліну або інсуліну, що потрапила на прилавки аптек 

світу 

• Можна познайомитися з повною наукових пошуків і особистих 

трагедій життям самого Альфреда Нобеля 

• Прогулятися по залу, де проходить нобелівський банкет 

• А ще відвідати розкішний буфет, де можна спробувати деякі страви, 

які подають на стіл 

лауреатам 10 грудня 

кожного року 

• Нарешті, подарувати 

дітям кілька годин 

цікавої науково-

дослідницької роботи в 

спеціальному залі. 

  Знайти музей легко, 

головний орієнтир - 

станція метро «Gamla 

stan». 
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Додаток 1 

Альфред Нобель: людина, яка «підірвала» світ 
(виставка – нарис) 

 

І розділ. Альфред Нобель: життя після 

вибуху. 

Цитата: «Я вважаю життя 

надзвичайним даром, дорогоцінним 

камінням, отриманим нами з рук матері-

природи для того, щоб ми самі шліфували 

і полірували його до тих пір, поки його 

блиск не винагородить нас за наші 

труди».                         Альфред Нобель 
 

ІІ розділ. Самотній повелитель 

динаміту. 

Цитата: «Мені б хотілося винайти 

речовину чи машину, що володіють такою руйнівною потужністю, 

щоб будь-яка війна взагалі стала неможливою».                                                        

Альфред Нобель 

Цитата: «Якщо у мене є тисяча ідей і тільки одна з них виявляється 

плідною, я задоволений».                                        Альфред Нобель 
 

ІІІ розділ. Меценат світової науки 

Цитата: «Незважаючи на великі зміни в житті науки, одна річ 

залишилась незмінною - це Нобелівська премія. Іншої такої премії, що 

користується подібним міжнародних авторитетом, не існує». 

Петро Капиця, академік РАН,  

лауреат Нобелівської премії 

ІV розділ. Письменники Європи — лауреати Нобелівської премії 
 

Також пропонуємо масові заходи: 

Книжкові/віртуальні виставки: 

• «Ім’я, що на вустах у світу : 185 років від дня народження 

Альфреда Нобеля» 

• «Альфред Нобель: громадянин світу» 

• «Нобель: людина і премія» 

• «Книги твого формату – нобелівські ювіляри 2017 року в 

області літератури» . 
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Інформгодини: 

• Найвідоміший у світі заповіт  

• Нобелівські лауреати – вихідці з України 

• Альфред Нобель: життя після вибуху 

• Підприємець, винахідник і друг світу Альфред Нобель 

• Володар «гримучої суміші» 

• Динамітна держава та її король 

• Премія для генія 

 

Віртуальна екскурсія по музею А.  Нобеля в Стокгольмі 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Електронний ресурс: 

 

       Життя та винаходи Альфреда Нобеля: 

• ЛЮДИ В ИСТОРИИ - Альфред Нобель  

              https://www.youtube.com/watch?v=ULgwIS2xBkg 

• «Самый богатый бродяга Европы» (Альфред Нобель) - 

"Гении и злодеи" https://www.youtube.com/watch?v=9a_yqfqLtg8 

• Сердце, отданное людям. Альфред Нобель 

https://www.youtube.com/watch?v=UVR7DJCKzg4 

• Альфред Нобель (1833-1896) - Шведский химик, инженер, 

литератор, предприниматель 

https://www.youtube.com/watch?v=xma2VtV1KCA 

• АЛЬФРЕД НОБЕЛЬ https://www.youtube.com/watch?v=qY-

SprvxIDw 

• Альфред Нобель 

https://www.youtube.com/watch?v=mu0qM3bwWJA 

• История жизни Alfred Nobel.flv 

https://www.youtube.com/watch?v=Ua2q3jydCOg 
 

     

https://www.youtube.com/watch?v=ULgwIS2xBkg
https://www.youtube.com/watch?v=9a_yqfqLtg8
https://www.youtube.com/watch?v=UVR7DJCKzg4
https://www.youtube.com/watch?v=xma2VtV1KCA
https://www.youtube.com/watch?v=qY-SprvxIDw
https://www.youtube.com/watch?v=qY-SprvxIDw
https://www.youtube.com/watch?v=mu0qM3bwWJA
https://www.youtube.com/watch?v=Ua2q3jydCOg
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    Готові презентації: 

• Презентація «Альфред Нобель» 

https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/alfred-nobel-22477/ 

• Презентація «НАЙВИЗНАЧНІШИЙ ВИНАХІД НОБЕЛЯ». 

http://www.myshared.ru/slide/1310608/ 
 

Нобелівська премія: 

• Что такое «Нобелевская премия» 

https://www.youtube.com/watch?v=fjEfX6Z7W3M 

• С чего началась Нобелевская премия? 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZF-xkH_5jk 

• Альфред Нобель - он создал динамит и учредил знаменитую 

премию  https://www.youtube.com/watch?v=thwE7nel61E 

    Музей А.Нобеля в Стокгольмі: 
• В музее Альфреда Нобеля https://www.youtube.com/watch?v=Q5it8AJIprw 

• Музей Альфреда Нобеля в Стокгольме 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=pVNzhJNAsLE 

• Nobel Museum in Stockholm - Sweden 4K Travel Channel 

              https://www.youtube.com/watch?v=yTsX7kkjXYE 

• The Nobel Museum (Nobelmuseet), Stockholm / Sweden 

https://www.youtube.com/watch?v=XknrDYvXqpM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/alfred-nobel-22477/
http://www.myshared.ru/slide/1310608/
https://www.youtube.com/watch?v=fjEfX6Z7W3M
https://www.youtube.com/watch?v=5ZF-xkH_5jk
https://www.youtube.com/watch?v=thwE7nel61E
https://www.youtube.com/watch?v=Q5it8AJIprw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=pVNzhJNAsLE
https://www.youtube.com/watch?v=yTsX7kkjXYE
https://www.youtube.com/watch?v=XknrDYvXqpM
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науково-практичне видання 

 

 

 
АЛЬФРЕД НОБЕЛЬ:  

ГРОМАДЯНИН СВІТУ 

 

 

 

 

Укладач     Т.В. Смєкалова 
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