
УВАГА!!! 

Оголошується конкурс української премії, яка є частиною глобальної 

програми L’OREAL-UNESCO «Для жінок у науці» 

Премія запроваджена ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» у партнерстві з 

Національною академією наук України під патронатом Національної 

комісії України у справах ЮНЕСКО задля сприяння збільшенню 

кількості жінок, які професійно проводять наукові дослідження у галузі 

STEM (наука, технології, інжиніринг та математика). 

Українська премія є частиною глобальної програми L’OREAL-

UNESCO «Для жінок у науці», що сприяє збільшенню внеску жінок у сферу 

наукових досліджень на глобальному рівні. Метою премії є підвищення рівня 

представленості жінок у галузі науки. Протягом 22 років премія підтримала 

та відзначила понад 3400 жінок-науковиць зі 116 країн. 

У Премії беруть участь жінки, які професійно проводять наукові 

дослідження у галузі STEM (STEM розшифровується як: наука, технології, 

інжиніринг та математика) на території України і відповідають таким 

умовам: є громадянками України; віком від 18 до 40 років на момент 

закінчення терміну подання заяв; наявність наукового ступеня; наявність 

публікацій у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних 

базах Scopus та/або Web of Science (більшість вагомих публікацій мають 

українську афіліацію); соціальна активність задля популяризації науки. 

Організатор відзначить преміями трьох Переможниць Премії, які 

будуть визначені відповідно до Правил та виконали всі умови. Кожна премія 

становить 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень, після відрахування 

обов’язкових платежів та зборів. 

Заяви мають бути складені українською мовою та містити такі розділи 

у вказаному порядку: заява на участь у Премії за встановленою формою, що 

розміщена на www.www.forwomeninscience.in.ua; докладне резюме 

українською мовою, не більше 2-х сторінок; копії документів, що 

підтверджують рівень освіти та науковий ступінь; перелік найкращих 

наукових публікацій та патентів (10) із посиланнями із зазначенням кількості 

їх цитувань, імпакт-фактору журналу та власного внеску; перелік отриманих 

міжнародних грантів, стипендій, премій, участь у міжнародних наукових 

заходах та міжнародному науковому співробітництві мотиваційний лист (за 

наданою структурою); інформація про соціальну активність задля 

популяризації науки. 

Для участі у Премії потрібно подавати заяви за встановленою формою 

через онлайн-платформу: www.www.forwomeninscience.in.ua з 1 квітня 

2021 р. до 1 липня 2021 р. включно. 

З детальними умовами оформлення робіт можна ознайомитися на сайті 

конкурсу www.www.forwomeninscience.in.ua та у Науково-дослідній частині 

ВНАУ ((0432)55-60-96, каб. 2605, e-mail: vnaunauka2020@gmail.com). 
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