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Учені НАН України стали лауреатками української премії 

L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці» 

30 листопада 2018 р. відбулася перша церемонія нагородження жінок-

науковців українською премією L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці». 

Премія є частиною глобальної Програми L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у 

науці», започаткованої компанією L’ORÉAL у 1998 р. з метою заохочення 

молодих жінок до вибору професії науковця та відзначення талановитих 

жінок-науковців, які працюють в галузі природничих наук. 

Реалізація української Програми L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у 

науці» відбулася під патронатом Національної комісії України у справах 

ЮНЕСКО й за підтримки НАН України та Громадської організації «Центр 

«Розвиток корпоративної соціальної відповідальності»». 

У заході, зокрема, взяли участь директор з корпоративних комунікацій 

«L’ORÉAL Східна Європа» пані С. Мішар, генеральний директор компанії 

«L’ORÉAL Україна» пан М. Савчук, віце-президент НАН України, керівник 

сектору науки Національної комісії України у справах ЮНЕСКО академік 

Національної академії наук України А. Загородній. 

До складу журі Премії, співголовами якого є академік-секретар 

Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, 

директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України академік 

Національної академії наук України та Національної академії медичних наук 

України С. Комісаренко й академік-секретар Відділення економіки НАН 

України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. 

Птухи НАН України академік Національної академії наук України 

Е. Лібанова, увійшло ще п’ятеро науковців Академії: заступник директора з 

наукової роботи Інституту математики НАН України доктор фізико-

математичних наук, професор О. Антонюк; завідувач відділу сенсорної 

сигналізації Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України доктор 

біологічних наук, професор Н. Войтенко; завідувач відділу клітинної біології 

і біотехнології Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України 

член-кореспондент НАН України А. Ємець; провідний науковий 

співробітник відділу фізики біологічних систем Інституту фізики НАН 

України доктор фізико-математичних наук С. Єсилевський; завідувач відділу 

фізичної хімії дисперсних мінералів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф. Д. 

Овчаренка НАН України М. Лебовка. 

Відповідно до умов конкурсу журі Премії розглянуло 255 заявок і 

відібрало 10 фіналісток: 6 представниць установ НАН України та 4 – закладів 

вищої освіти. Переможницями української премії L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для 

жінок у науці» 2018 р. стали: 

– старший науковий співробітник Інституту математики НАН України 

кандидат фізико-математичних наук О. Ванєєва; 

– старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії імені Л. В. 

Писаржевського НАН України кандидат хімічних наук Н. Щербань; 



– доцент Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника кандидат біологічних наук М. Байляк. 
 

 
 

Докладнішу інформацію про премію L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у 

науці» розміщено за адресою: http://forwomeninscience.in.ua/. 

Більше світлин із церемонії нагородження шукайте у фотоальбомі за 

посиланням: https://www.facebook.com/pg/divchataSTEM/photos/?tab=album&a

lbum_id=1111813892332024. 
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