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Патріотичний настрій молоді 

 

Соціологічне дослідження «Патріотичний настрій молоді» 

проведено Тернопільською обласною бібліотекою для молоді 

з метою визначення рівня патріотизму молодого покоління. 

Опитування допоможе визначити рівень патріотизму молоді та 

дасть можливість спрогнозувати розвиток патріотичних 

настроїв.  

Об’єктом дослідження стали молоді люди, користувачі 

бібліотеки, віком від 14 до 35 років.  

Опитування проводилося з квітня по липень 2017 року, 

в якому взяло участь 552 респонденти, з них – 74% жінок, 

26% чоловіків. Із учасників анкетування 43% – навчаються 

в школі; 4% – в коледжі/технікумі/училищі; 11% – у вищих 

навчальних закладах; 28% – працюють; а 14% – навчаються 

та працюють одночасно. 

За результатами опитування можна зробити наступні 

висновки: більшість громадян вважають, що патріотизм це – 

бажання жити і працювати на благо своєї країни – 37%; любов 

до Батьківщини – 33%; гордість за свою країну та досягнення 

її громадян –13%.  

Майже 90% респондентів на запитання «Чи вважаєте ви 

себе патріотом своєї країни?» відповіли «так», проте, готовність 

захищати Батьківщину виявили лише – 17%, патріотами не 

вважають себе – 8,5% не відповіли – 6,5%. 

Цікавими були відповіді респондентів на запитання анкети: 

«Кого із сучасників Ви б назвали справжнім патріотом 

України?». 20% опитуваних запропонували варіант – Воїни 

АТО, окремих представників культури і мистецтва, а саме: 

4,5% – Святослав Вакарчук, менше 2% – Кузьма, Василь 
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Сліпак, Сергій Притула, Богдан Бутковський, 2% не назвали 

жодного, на це запитання не змогли, чи не захотіли – 65,5%. 

70% респондентів упевнені, що національна ідея в побудові 

української держави відіграє провідну роль, а 24% опитаних 

вважають – національна ідея відіграє певну роль, але ця роль 

не є ключовою для важливих змін у державі. 

Переважна більшість молоді, а це 69%, знає історичне 

минуле України, 20% – воліє самим обирати, наскільки 

важливо для них знання історичної спадщини, про виникнення 

та значення національної символіки держави знає 57% 

респондентів. 

Відповідно до результатів анкетування 41,5% – надіються 

на краще майбутнє для України, 13% – складають почуття 

гордості, поваги та любові у відношенні до Батьківщини, 

11% – відчувають розчарування, 4,5% – недовіру.  

На запитання «Які проблеми на Ваш погляд сьогодні 

найбільш гостро, стоять перед молоддю?» респонденти 

виокремили морально-етичну деградацію суспільства – 13%, 

економічну ситуацію в країні – 15%, корупцію – 15%, 

алкоголізм – 11,5%. Серед опитаних: 41% – реалістів, 39% 

тих – хто вважає себе оптимістом, 7% – песимісти, 13% – не 

визначилися. Цей факт пояснюється тим, що 51% респондентів 

дивляться в майбутнє з надією, 27% – спокійно, але без 

особливих надій та ілюзій, 22% – із тривогою та 

невпевненістю. Переважна більшість молодих людей (35%) 

впевнена, що на реалізацію їх особистих життєвих планів 

однозначно впливатиме ситуація в країні. Незважаючи на це, 

52% респондентів планують своє майбутнє на довгострокову 

перспективу, на короткий час – 48% із опитаних. 

93% респондентів вважають, що бібліотеки мають значний 

вплив на розвиток патріотизму серед українців, переконані, що 

патріотизм необхідно виховувати, зокрема, проводячи заходи 

патріотичного спрямування, (28%), організовуючи зустрічі 

з патріотами країни та борцями за незалежність (7%). 

Опитувана молодь висловилась, що форми патріотичного 
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виховання потрібно удосконалювати креативними проектами, 

програмами, конкурсами, акціями. Варто рекламувати 

продукцію українських видавництв, популяризувати історичну 

літературу, залучати до партнерства молодіжну організацію 

«Пласт».  

Зроблені висновки дали можливість бібліотеці врахувати 

реальні потреби користувачів і допомогли визначити конкретні 

напрямки роботи щодо патріотичного виховання молоді. 

 

Детальніше про результати  анкетування молоді в Терно-

пільській обласній бібліотеці для молоді: 

 

1. Вкажіть Ваш вік. 

� 14–19 264 47% 

� 20–24 132 24% 

� 25–35 156 29% 

Разом 552 100% 

 

2. Вкажіть Вашу стать. 

� чоловік 144 26% 

� жінка    408 74% 

Разом   552 100% 

 

3. Вкажіть, чим Ви займаєтесь? 

� навчаюся у школі     240   43% 

� навчаюся в коледжі / технікумі / училищі 24 4% 

� навчаюся у виші  60  11% 

� працюю 156   28% 

� навчаюся та працюю одночасно   72    14% 

Разом     552   100% 

 

4. Що таке, на вашу думку, патріотизм?  

� любов до Батьківщини  180    33% 

� гордість за свою країну та досягнення  

її громадян    72  13% 
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� бажання жити і працювати  

на благо своєї країни 204 37% 

� готовність захищати Батьківщину   96   17% 

� Ваш варіант ______________________ 0    0% 

Разом 552  100% 

 

5. Чи вважаєте Ви себе патріотом своєї країни? 

� так, безсумнівно 180 33% 

� скоріше так 288 52% 

� скоріше ні 48 8,5% 

� ні 0 0% 

� мені це нецікаво 0 0% 

� важко відповісти 36 6.5% 

Разом 552 100% 

 

6. Яку роль, на Вашу думку, відіграє національна ідея 

в українській державі? 

� національна ідея відіграє провідну роль  

у побудові держави 384 70% 

� національна ідея не відіграє ніякої ролі  

ні для держави, ні для  мене особисто      12  2% 

� національна ідея відіграє певну роль,  

але ця роль не є ключовою для  

важливих змін у державі 132 24% 

� національної ідеї немає 0    0% 

� важко відповісти     24   4% 

  Разом     552      100% 

 

7. Кого із сучасників Ви б назвали справжнім патріотом 

України? 

Ваш варіант: 

� Воїни АТО  108   20% 

� Кузьма   12     2% 

� Василь Сліпак   9 1.5% 

� Сергій Притула      15      2.5% 
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� Богдан Бутковський    13      2% 

� Святослав Вакарчук    23      4,5% 

� нікого     12      2% 

� важко відповісти   360     65,5% 

Разом 552     100% 

 

8. Чи впливає знання історичного минулого на подальше 

життя держави та її населення? 

� так, історичне минуле дуже важливе,  

вивчати і знати його необхідно кожному 384  69% 

� кожен сам обирає, наскільки важливе  

для нього знання історичної спадщини 108 20% 

� історичне минуле неважливе,  

потрібно жити майбутнім 12 2% 

� історичне минуле країни треба обов’язково  

пам’ятати, проте воно не відіграє ніякої  

ролі в подальшому розвитку держави 48 9% 

� важко відповісти  0   0% 

Разом  552 100% 

 

9. Ви знаєте історію виникнення та значення національної 

символіки України? 

� знаю лише про історію виникнення 84  15% 

� знаю лише значення      156      28% 

� знаю і про виникнення, і про значення     312      57% 

� ні, не знаю      0    0% 

Разом  552 100% 

 

10. Які почуття Ви переживаєте у відношенні до України? 

(можна обрати декілька варіантів). 

� гордість 72   13% 

� повагу   72   13% 

� надію    228 41.5% 

� захоплення 12    2% 

� любов    72   13% 
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� симпатію     0      0% 

� довіру    12    2% 

� недовіру      24    4.5% 

� антипатію    0      0% 

� скептицизм  0      0% 

� розчарування     60    11% 

� інше   0      0% 

Разом 552   100% 

 

11. У таблиці позначте ті пункти, які підходять саме Вам. 

 

Як громадянин України я пишаюсь... 

� минулим країни 84 15% 

� мистецтвом 36 7% 

� спортивними досягненнями 119 22% 

� культурою країни 61 11% 

� науковими та технічними досягненнями 24 4% 

� духовністю народу 72 13% 

� системою освіти 0 0% 

� зовнішньою політикою країни 0 0% 

� внутрішньою політикою країни 0 0% 

� економічним розвитком країни 0 0% 

� армією 120 22% 

� захистом прав і свобод громадян 23 4% 

� системою соціального забезпечення 13 2% 

Разом  552  100% 

 

12. Ви оптиміст, песиміст чи реаліст? 

� оптиміст   216      39% 

� песиміст     36 7% 

� реаліст 228      41% 

� важко відповісти   72 13% 

Разом   552     100% 
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13. Які проблеми, на Ваш погляд, сьогодні найбільш гостро 

стоять перед молоддю? (можна обрати декілька варіантів). 

� куріння     24 4% 

� алкоголізм   64 11.5% 

� наркоманія   32  6.5% 

� проблеми зі здоров’ям    36 7% 

� морально-етична деградація суспільства   72  13% 

� злочинність    36 7% 

� безробіття 48 8.5% 

� брак матеріальних ресурсів  23 4% 

� відсутність підтримки від держави 13 2% 

� корупція    72 13% 

� недоступність освіти  0   0% 

� економічна ситуація в країні 84 15% 

� обмежені можливості дозвілля  0   0% 

� відсутність взаєморозуміння з батьками   48  8.5% 

� інше 0   0% 

Разом    552      100% 

14. Плануючи своє майбутнє, Ви робите це на 

довгострокову перспективу, чи лише на короткий час? 

� на довгострокову перспективу 288    52% 

� на короткий час  264    48% 

Разом     552     100% 

 

15. На Вашу думку, наскільки ситуація в країні може 

вплинути не реалізацію Ваших життєвих планів? 

� ніяк не пов’язана з моїми  

життєвими планами 72    13% 

� може вплинути, але вкрай незначно      168  30% 

� буде мати значний вплив      192  35% 

� реалізація моїх життєвих планів  

повністю залежить від ситуації в країні   61    11% 

� важко відповісти  59     11% 

Разом      552    100% 
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16. З яким настроєм Ви дивитеся в майбутнє? 

� з надією    285      51%    

� спокійно, але без особливих надій  

та ілюзій    147      27% 

� з тривогою і невпевненістю 120      22% 

� зі страхом і відчаєм     0    0% 

Разом   552 100% 

 

17. Як Ви гадаєте, чи потрібно виховувати патріотизм у 

молоді? 

� так, патріотизм потрібно виховувати  445      81% 

� ні, він повинен формуватися стихійно      11  2% 

� обидва варіанти правильні   96  17% 

� не знаю    0     0% 

Разом    552      100% 

 

18.  Сьогодні держава піклується про виховання 

патріотизму? (якщо так, вкажіть загальнодержавні програми, 

відомі Вам) 

� так «Молодь України» на 2016–2020 рр.  135  24,5% 

� ні    130     23,5% 

� не знаю 287     52% 

Разом    552     100% 

19. Як Ви гадаєте, бібліотека впливає на розвиток 

патріотизму серед українців? 

� так    516    93% 

� ні 36      7% 

Разом      552   100% 

 

20.  На Вашу думку, які кроки може зробити бібліотека для 

розвитку цього напряму? 

� організувати зустрічі з патріотами  

країни та борцями за незалежність 36  7% 

� проводити заходи патріотичного  

спрямування   156   28% 
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� популяризація української літератури    34    6.5% 

� знайомство молоді з історичним  

минулим України      26    4.5% 

� важко відповісти   300  54% 

Разом  552  100% 

 

 

 

Виконавець:  

Ричкун Марія Іванівна 

Контакти для довідок:  nmv.tobm@gmail.com   
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Аналіз та узагальнення результатів участі  

бібліотек Тернопільської районної ЦБС  

у Всеукраїнському соціологічному дослідженні 

«Патріотичний настрій молоді» 

 

Бібліотеки Тернопільської районної ЦБС долучились до 

соціологічного дослідження «Патріотичний настрій молоді», яке 

проводилось шляхом анкетування та індивідуального 

опитування користувачів ЦБС. За період дослідження було 

опитано 386 користувачів, віком від 18 до 22 років. Предметом 

дослідження було визначення, що молоді люди розуміють під 

словом патріотизм, чи відчувають себе патріотами України. 

Проведенню дослідження передувало ряд заходів з 

національно-патріотичного виховання молоді на теми: 

«Україна на шляху до Незалежності»; 

«Мій рідний краю, моє коріння, джерело моє»; 

«Жовто-блакитне знамено – святиня народу»; 

«Від Героїв Крут – до Героїв Небесної Сотні»; 

«Могутньою рукою твори своє нове, вільне життя»; 

«Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе»; 

«Між життям і смертю»; 

«Кому потрібна ця війна?»; 

«Ми є, були і будем ми…»; 

«Хто вмирає в боротьбі – в серцях живе повіки» та багато 

інших. 

Молоді користувачі бібліотек брали активну участь в акціях 

«Українську книгу Донбасу», «Миколай для українського 

воїна», «Вісточка для воїна», виготовляли обереги для солдатів. 

Вони вважають формування патріотичних почуттів у молоді 

неможливе без живого спілкування з очевидцями подій, що 

зараз відбуваються в країні, волонтерами, які збирають 

і доставляють у зону АТО гуманітарну допомогу для 

українських військових, а також безпосередньо з тими, хто 

служив на Сході, повернувся живим або з родичами загиблих. 
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Учасники заходів відповіли наступним чином на запитання: 

«Чи вважаєте себе українцем?» – 96% респондентів відповіли 

ствердно, лише 4% – так не вважають. Отже, можна зробити 

висновок, що переважна більшість опитаних вважають себе 

українцями. 

Респонденти вважають, що на формування їхніх 

патріотичних почуттів найбільше вплинули події на Сході 

країни, а також школа, батьки, ЗМІ. 

«Чи пишаєтесь, що вас називають українцем?» – 89% 

відповіли, що пишаються тим, що вони українці. 

На запитання «Що для вас означає бути патріотом?» – 22% 

відповіли, що для того щоб бути патріотом, достатньо жити 

в Україні, 25% відповіли, що потрібно працювати на добробут 

та розвиток своєї держави, але 95% вважають патріотами тих, 

хто розмовляє рідною мовою. 

Під словом «патріотизм» більшість опитаних розуміє 

любов до країни, де народились, і гордість за неї, активність у 

громадському житті країни, спілкування рідною мовою. 

«Якби у вас була можливість вибору, де б ви хотіли 

жити?» – 62% хотіли б жити і працювати в Україні, а 21% – 

не задумуючись, відправились в іншу державу за умови високої 

заробітної плати. З цього можна зробити висновок, що хоч 

опитані й вболівають за Україну, але не хочуть жити у бідності 

й шукають затишного місця для проживання. 

«Чи готові ви захищати Батьківщину?» 47% відповіли – 

«так», 49% – «ні». І лише 4% – не визначилися. 

Молоді люди усвідомлюють свій обов’язок перед 

Батьківщиною, але не виявляють бажання служити в лавах 

армії, а тим паче іти на війну на Сході. 

Отже, підсумовуючи отримані дані соціологічного 

дослідження, можна зробити висновок, що сучасна молодь є 

патріотично налаштованою, готовою до реалізації прогресивних 

змін в Україні, пишається своєю державою, хоча недостатньо 

цікавиться історією рідної країни. Проте через економічну 

нестабільність та війну на Сході України є незначна кількість 
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тих, хто готовий виїхати за межі країни і навіть змінити своє 

громадянство. 

Але воєнні дії на Сході значно підняли патріотичний 

настрій молоді та дали можливість зрозуміти, як важко 

українська держава бореться за свою свободу і незалежність. 

Результати дослідження будуть використані при плануванні 

роботи з патріотичного виховання молоді. 

 

 

Н. Н. Миколаєнко,  

завідувачка методично-бібліографічного 

відділу Тернопільської районної ЦБС. 
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Додаток № 1 

АНКЕТА 

 

Шановні користувачі! 

Просимо Вас взяти участь у Всеукраїнському соціологічному 

дослідженні «Патріотичний настрій молоді», що проводять ДБУ 

для юнацтва та обласна бібліотека для юнацтва. Ваші відповіді 

та побажання допоможуть визначити рівень патріотизму 

молодого покоління та спрогнозувати можливий розвиток 

патріотичних настроїв. 

 

 

1. Вкажіть Ваш вік. 

� 14–19 

� 20–24 

� 25–35 

 

2. Вкажіть Вашу стать. 

� чоловік 

� жінка   

 

3. Вкажіть, чим Ви займаєтесь? 

� навчаюся у школі 

� навчаюся в коледжі / технікумі / училищі 

� навчаюся у виші  

� працюю 

� навчаюся та працюю одночасно   

 

4. Що таке, на вашу думку, патріотизм (можна обрати 

декілька варіантів)?  

� любов до Батьківщини  

� гордість за свою країну та досягнення її громадян    

� бажання жити і працювати на благо своєї країни 

� готовність захищати Батьківщину  

� Ваш варіант _____________________________________ 
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5. Чи вважаєте Ви себе патріотом своєї країни? 

� так, безсумнівно 

� скоріше так 

� скоріше ні 

� ні 

� мені це нецікаво 

� важко відповісти 

 

6. Яку роль, на Вашу думку, відіграє національна ідея 

в українській державі? 

� національна ідея відіграє провідну роль у побудові 

держави 

� національна ідея не відіграє ніякої ролі ні для держави, 

ні для мене особисто 

� національна ідея відіграє певну роль, але ця роль не є 

ключовою для важливих змін у державі 

� національної ідеї немає 

� важко відповісти 

 

7. Кого із сучасників Ви б назвали справжнім патріотом 

України? 

� ________________________________________________ 

� нікого 

� важко відповісти 

 

8. Чи впливає знання історичного минулого на подальше 

життя держави та її населення? 

� так, історичне минуле дуже важливе, вивчати і знати 

його необхідно кожному 

� кожен сам обирає, наскільки важливе для нього знання 

історичної спадщини 

� історичне минуле неважливе, потрібно жити майбутнім 
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� історичне минуле країни треба обов’язково пам’ятати, 

проте воно не відіграє ніякої ролі в подальшому 

розвитку держави 

� важко відповісти 

 

9. Ви знаєте історію виникнення та значення національної 

символіки України? 

� знаю лише про історію виникнення 

� знаю лише значення 

� знаю і про виникнення, і про значення  

� ні, не знаю 

 

10. Які почуття Ви переживаєте у відношенні до України? 

(можна обрати декілька варіантів). 

� гордість 

� повагу 

� надію 

� захоплення 

� любов 

� симпатію 

� довіру 

� недовіру 

� антипатію 

� скептицизм 

� розчарування 

� інше 

 

11. У таблиці позначте ті пункти, які підходять саме Вам. 

 

Як громадянин України я пишаюсь... 

минулим країни  

мистецтвом  

спортивними досягненнями  

культурою країни  
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науковими та технічними досягненнями  

духовністю народу  

системою освіти  

зовнішньою політикою країни  

внутрішньою політикою країни  

економічним розвитком країни  

армією  

захистом прав і свобод громадян  

системою соціального забезпечення  

 

12. Ви оптиміст, песиміст чи реаліст? 

� оптиміст 

� песиміст 

� реаліст 

� важко відповісти 

 

13. Які проблеми, на Ваш погляд, сьогодні найбільш гостро 

стоять перед молоддю? (можна обрати декілька варіантів). 

� куріння 

� алкоголізм 

� наркоманія 

� проблеми зі здоров’ям 

� морально-етична деградація суспільства 

� злочинність 

� безробіття 

� брак матеріальних ресурсів 

� відсутність підтримки від держави 

� корупція 

� недоступність освіти 

� економічна ситуація в країні 

� обмежені можливості дозвілля 

� відсутність взаєморозуміння з батьками 

� інше 
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14. Плануючи своє майбутнє, Ви робите це на 

довгострокову перспективу, чи лише на короткий час? 

� на довгострокову перспективу 

� на короткий час 

 

15. На Вашу думку, наскільки ситуація в країні може 

вплинути не реалізацію Ваших життєвих планів? 

� ніяк не пов’язана з моїми життєвими планами 

� може вплинути, але вкрай незначно 

� буде мати значний вплив 

� реалізація моїх життєвих планів повністю залежить від 

ситуації в країні 

� важко відповісти 

 

16. З яким настроєм Ви дивитеся в майбутнє? 

� з надією 

� спокійно, але без особливих надій  та ілюзій 

� з тривогою і невпевненістю 

� зі страхом і відчаєм 

 

17. Як Ви гадаєте, чи потрібно виховувати патріотизм у 

молоді? 

� так, патріотизм потрібно виховувати 

� ні, він повинен формуватися стихійно 

� обидва варіанти правильні 

� не знаю 

 

18. Сьогодні держава піклується про виховання 

патріотизму? (якщо так, вкажіть загальнодержавні програми, 

відомі Вам) 

� так _____________________________________________ 

� ні 

� не знаю 
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19. Як Ви гадаєте, бібліотека впливає на розвиток 

патріотизму серед українців? 

� так 

� ні 

 

20.  На Вашу думку, які кроки може зробити бібліотека для 

розвитку цього напряму? 

____________________________________________________  

____________________________________________________ 

� важко відповісти 

 

 

 

 

Дякуємо за щирі відповіді! 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 

 

Неймовірні факти про книги та читання 

 

1. Нацією, яка найбільше часу проводить за книгою, 

безперечно, вважається Індія. Здивовані? Але саме 

середньостатистичний індієць проводить по 10,7 годин на 

тиждень, просто читаючи книгу. 

2. Найбільш забороненою книгою в Америці є не 

сумнозвісний «Майн Кампф» Адольфа Гітлера, а казково-

магічна історія про Гаррі Поттера. Саме її найчастіше 

забороняють із релігійних причин.  

3. В японській мові є чарівне слово «tsundoku», що 

перекладається, як «людина, котра купила багато книг і просто 

не має часу, аби їх прочитати». 

4. Говорять, що першою написаною книгою на друкарській 

машинці були «Пригоди Тома Сойєра» Марка Твена. 

5. «Бібліосмією» називають неконтрольоване бажання 

постійно нюхати старі книги, від якого отримують задоволення. 

6. Рей Бредбері, автор «451 градус за Фаренгейтом», 

офіційно є нащадком однієї із Салемських відьом, яку було 

засуджено до спалення під час інквізиції в 1692 році. Пра-пра і 

ще скільки там разів прабабуся відомого антиутопіста дивом 

врятувалась, що, безперечно, тепер радує його фанатів. 

7. Найдорожчою книгою у світі є Массачусетська книга 

псалмів, надрукована в 1640 році. На аукціоні у 2013 році її 

продали за 14,2 мільйона доларів. 

8. Найдовше речення у світі було написане Віктором Гюго в 

романі «Знедолені» і складалося з 823 слів. 

9. Відома пісня «Every Breath You Take» британського 

співака Стінга була написана на тому ж столі, що й книги Яна 

Флемінга про Джеймса Бонда.   
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Нобелівська премія 

 

Нобелівська премія – одна з найпочесніших нагород світу, 

існує на цій планеті ось уже понад 100 років. І всі ці роки люди 

з усіх куточків світу за знання та відкриття можуть бути 

удостоєні почесної премії. За час, який вона «прожила», 

є багато історій і цікавих фактів, які будуть цікаві всім, навіть 

самим байдужим до світу науки.  

Цікавий факт – цю премію заснувала людина, яка внесла 

значний вклад в підривну справу. Альфред Нобель, єврей за 

національністю, народився в Стокгольмі в 1833 році і прожив 

63 роки. Серед його запатентованих відкриттів – динаміт, 

нітрогліцерин (володіє більшою руйнівною силою), а також 

новий вид детонатора для вибухів. Нобель, крім свого генія 

в науці руйнування, захоплювався віршами. На його думку, 

наука і література – ось найбільш значимі області в прогресі 

всього людства. Після смерті в 1896 році Альфред Нобель 

заповідав 9 000 000 доларів для нагородження осіб, які зробили 

великий внесок у справу зміцнення миру, а також в області 

хімії, фізики, літератури і медицини.  

Наприклад, родина Альфреда Нобеля була в розпачі, коли 

довідалася, що всі свої статки він залишив преміальному фонду. 

Родичі навіть намагались оскаржити заповіт. Тому перше 

присудження премії, що носить ім’я винахідника динаміту, 

відбулося лише в 1901 році – через п’ять років після смерті 

Нобеля. 

Вручення першої премії відбулося в річницю смерті Нобеля 

10 грудня 1901 року. Оскільки Альфред Нобель народився 

у Швеції, то право присуджувати премію його імені узяв на себе 

Нобелівський фонд Швеції. 

  Найбільше лауреатів – 199 осіб (з урахуванням 2012 ро-

ку) – отримали премії за дослідження в області фізіології та 

медицини. Фізиків лише на шість осіб менше – 193, з них 

один – двічі. 160 лауреатів удостоєні премії з хімії, 121 – 
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премії миру, 108 – з літератури, і всього 69 – з економіки 

(введена в 1969 році). 

Серед правил присудження Нобелівських премій є умова 

про те, що всі премії, крім премії миру, можуть 

присуджуватися одній людині лише один раз. 

Висувати кандидатом на присудження премії можна тільки 

живу людину. Однак двічі в історії вона була присудженна 

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. У 1974 році премію померлим вирішили більше 

не видавати. 

Щоправда, в 2011 році 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 році за встановлення 

структури інсуліну та у 1980 році 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 році – премію миру. Полінг був активним 

противником проведення випробувань ядерної зброї. 

Триразовий лауреат за всю історію Нобелівської премії був 

тільки один – Міжнародний комітет Червоного Хреста, який 
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отримав премію миру (ця премія – єдина, що допускає 

номінування не тільки приватних осіб, але й організацій) 

в 1917, 1944 і 1963 роках. 

У правилах присудження Нобелівської премії немає вимоги 

неодмінно вручати її щороку: за рішенням Нобелівського 

комітету, якщо серед претендентів на високу нагороду робіт не 

знайдеться гідної, премія може не вручатися. У такому разі її 

грошовий еквівалент перераховується до Фонду Нобеля. 

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 в 1911 році – з хімії за 

відкриття елементів радію та полонію. 

Загалом 44 рази Нобелівську премію отримували жінки, 

причому лише 16 разів – за досягнення у галузі однієї з трьох 

природничих дисциплін. Це лише три відсотки. Дві жінки 

отримали премії з фізики, чотири – з хімії та 10 – 

з медицини. 

Проте, не всі лауреати були щасливі отримати почесну 

нагороду. Зокрема, лауреати Нобелівської премії 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 

в 1973 році 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. 
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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. 

Найчастіше лауреатами Нобелівської премії ставали люди, 

які народилися 21 травня та 28 лютого. 

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 най-

старшим – 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. 
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