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Но́белівська пре́мія

Статистика:
З 1901-2017 рік премія з фізики 

присуджувалася 111 разів

На сьогодні  нагороджених 206 чоловік 



Вільгельм Конрад Рентген

 « У знак визнання 
надзвичайно 
важливих заслуг перед 
наукою що виявилиса 
у відкритті променів 
названих згодом на 
його честь»



Альберт Ейнштейн

« За заслуги перед 
теоретичною 
фізикою й 
особливо за 
відкриття закону 
фотоелектричного 
ефекту»



Альберт Ейнштейн
Ще в 1904 «Аннали фізики» отримали від Альберта 

Ейнштейна ряд статей, присвячених вивченню питань 
статистичної механіки і молекулярної фізики. Вони 
були опубліковані у 1905 році, відкривши так званий 
«Рік чудес», коли чотири статті Ейнштейна зробили 
революцію в теоретичній фізиці, давши початок теорії 
відносності яка була розроблена на підставі теорії 
відносності в геометрії, створеній Миколою 
Лобачевським, (у якій Ейнштейн замінив розгляд 
частинок розглядом подій) і перевернувши уявлення 
про фотоефект і броунівський рух. Фізичне 
співтовариство в цілому згідно з тим, що три з них 
заслуговували на Нобелівську премію, яка у результаті 
дісталася Ейнштейнові лише за роботу з фотоефекту —
досить дивний факт, якщо врахувати, що учений краще 
всього відомий саме завдяки своїй теорії відносності.



Нільс Бор
Данський фізик-теоретик, 

творець першої квантової 
теорії будови атома, автор 
принципу 
доповнювальності, один з 
основоположників 
квантової механіки.

Лауреат Нобелівської премії 
з фізики 1922 року, 
присудженої за роботи з 
будови атома.



Роберт Ендрюс Міллікен
Американський фізик, займався 

дослідженням властивостей 
електрона, першим в світі 
виміряв значення заряду 
електрона, вивчав явища 
фотоефекту, ультрафіолетове 
випромінювання, космічне 
випромінювання, будову атома.

В 1923 р. отримав Нобелівську 
премію з фізики за 
вимірювання заряду електрона 
та працю в області фотоефекту.



Антуан Анрі Беккерель

“ У знак 
визнання його 
видатних заслуг, 
що виявилися у 
відкритті 
спонтанної 
радіоактивності ”



Марія Кюрі і П'єр Кюрі 

“ За видатні 
заслуги в 
спільних 
дослідженнях 
явищ радіації ”



Макс Планк

У знак визнання 
його заслуг у 
розвитку фізики 
завдяки 
відкриттю квантів 
енергії



Лев Давидович Ландау

За його піонерські 
теорії 
конденсованих 
середовищ й 
особливо рідкого 
гелію



Жорж Шарпак
( Григорій Харпак)

За відкриття й 
створення 
детекторів часток, 
зокрема 
багатодротової 
пропорційної 
камери



Ісидор Айзек Рабі

За резонансний 
метод вимірів 
магнітних 
властивостей 
атомних ядер



Ігор Євгенович Тамм

За відкриття і 
тлумачення 
ефекту 
Черенкова
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