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 7 листопада 2022 року виповнюється 155 років від дня народження видатної 

вченої. У світі не було і досі не існує жодної жінки, яка була б такою 

популярною в області науки як Марія Склодовська-Кюрі. Марія Кюрі відома як 

перша жінка – докторка наук і професорка Паризького університету, а також 

перша в історії людина, двічі удостоєна Нобелівської премії.  

Автор книги: Бадрак, Валентин. Успішні жінки в чоловічому світі : якщо 

жінка чогось хоче, то потрібно їй це дати, інакше вона візьме сама / В. 

Бадрак. – К. : «Брайт Букс», 2021. – 198, [2] с. розповідає про Марію Кюрі – 

жінку, віддану науці, про її цілеспрямованість, наполегливість і непохитну віру в 

успіх, які допомогли їй відкрити радій і полоній та розробити теорію 

радіоактивності.  

Промови, що змінили світ [Текст] / пер. з рос. В. М. Верховеня ; упоряд. 

та авт. іст.-біогр. нарисів А. Ю. Хорошевський ; худ. – оформлювач Б. П. 

Бублик. – Харків : Фоліо, 2009. – 361,[1] с. : фото, портр.  

У книзі представлено промови найвидатніших особистостей, що стали не 

тільки шедеврами ораторської майстерності, це віхи в історії людства, які є 

відправними точками подій, що змінили світ. У своїй промові «Про відкриття 

радію», виголошеної у 1921 році, Марія Кюрі розповіла слухачам про історію і 

значення радіоактивності, змалювала перспективи й вигоди, які могло здобути 

людство, розумно використовуючи це явище. Марія Склодовська-Кюрі 

вирізнялася блискучим розумом та умінням викладати свої думки. 

Богданова, Людмила Євгенівна. Нобелівські лауреати у курсі хімії : 

науково-популярна література / Людмила Богданова. - Харків : Основа, 2008. – 
157,[2] с. : фото. – (Бібліотека журналу «Хімія» ; вип. 11(59)). Посібник містить 

матеріали, присвячені Нобелівським лауреатам з хімії, в тому числі і Марії Кюрі, 

за видатні заслуги в розвитку хімії: відкриття елементів радію і полонію. Новий 

хімічний елемент було названо полонієм – на честь Польщі – батьківщини Марії. 

Для юних читачів будуть цікамими і пізнавальними такі книги: 



 Санчес Вегара, Марія Ісабель. Марія Кюрі / Марія Ісабель Санчес Вегара ; 

худ. Іза Фрау ; пер. з ісп. Марії Пухлій. – К. : КМ-Букс, 2018. - 28,[1] с. : кол.іл. 
– (Сер. «Маленьким про великих»). Діти відкриють для себе, ким була та чого 

досягла найвидатніша жінка-вчена, яка перетворила маленьку мрію на велику 

історію. 

Потерянко, Юлія. Марія Кюрі / Юлія Потерянко. – К. : «Агенція «ІРІО», 

2018. – 176 с. : кол.іл. – (Сер. «Видатні особистості. Біографічні нариси для 

дітей»).  

Марія Кюрі – найвідоміша жінка-науковець в області фізики та хімії, двічі 

лауреатка Нобелівської премії. На її прикладі читачі дізнаються надзвичайну 

історію про шлях від маленької наполегливої дівчинки до жінки, яка 

незважаючи на труднощі, подолала непростий шлях та втілила свою мрію. 

Марія Склодовська-Кюрі відома в усьому світі не лише завдяки своїм 

новаторським відкриттям, які принесли їй дві Нобелівські премії, але також і 

тим, як сміливо вона руйнувала багато ґендерних бар’єрів протягом свого 

життя. Марія Кюрі стала першою жінкою, що здобула докторський ступінь у 

французькому університеті, а також першою жінкою-професоркою в Сорбонні. 

Вона не лише стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, а й 

першою та єдиною досі людиною, яку було нагороджено у двох різних 

наукових дисциплінах – фізиці та хімії. Стаття: Яковлєва, Олена. Марія 

Склодовська-Кюрі – перша жінка – лауреат Нобелівської премії [Текст] / 

Олена Яковлєва // Історія та правознавство. – 2019. – № 13–15. – С. 10-11 
пропонує читачам кілька цікавих фактів про Марію Кюрі. 

Авторка статті Буяло, Тетяна. Марія Склодовська-Кюрі – двічі лауреат 

Нобелівської премії [Текст] / Тетяна Буяло // Фізика та астрономія в школі. 

– 2004. – № 4. – С. 44-45 розповідає про життєвий та науковий шлях видатної 

французької вченої польського походження. 

Як єдина жінка – двічі нобелівська лауреатка у двох різних галузях 

природничих наук – Марія Склодовська-Кюрі 2009 року визнана журналом 

«New Scientist» найвидатнішою жінкою-науковцем всіх часів. 

Запропонована література буде цікавою широкому загалу користувачів, 

особливо молоді,  яка дізнається, що завдяки наполегливій праці, вірі у себе та 

бажанню принести щось корисне у світ, можливо досягти будь-якої мети. Марія 

Склодовська-Кюрі писала: «У житті немає нічого, чого варто було б боятися, є 

тільки те, що потрібно зрозуміти». 

З цими та іншими книгами і статтями з періодичних видань можна 

ознайомитись у відділі документів з економічних, технічних та природничих 

наук.          

 

                                                                       Наталія Івахнюк, 

                                             бібліотекарка відділу документів з економічних, 

                                                            технічних та природничих наук                                                 

https://uk.wikipedia.org/wiki/New_Scientist

