Zasady redagowanie i edycji publikacji
czasopisma naukowego «Humanitarian Vision» («Гуманітарні візії»)
1. Informacje o autorze (autorach): imię i nazwisko, stopień lub tytuł
zawodowy/naukowy, afiliacja (zakład/katedra, wydział/instytut, uczelnia),
aktualne miejsce pracy, adres e-mail.
2. Artykuł naukowy powinien z zasady posiadać następującą strukturę
wewnętrzną:
- przedstawienie problemów w ogólnym zarysie oraz połączenie z istotnymi
zadaniami naukowymi lub praktycznymi;
- analiza ostatnich badań i publikacji, w których przedstawiono początek
rozwiązania aktualnego problemu, oraz te, na które powołuje się autor,
wyodrębnienie nie rozwiązanych wcześniej części głównego problemu, jakiego
dotyczy artykuł;
- formułowanie celów artykułu (przedstawienie zadania);
- przedstawenie głównego materiału badania z pełnym uzasadnieniem
otrzymanych wyników badań naukowych;
- wniosek z aktualnego badania oraz perspektywy dla dalszych prac w tym
kierunku.
3. Informacje dotyczące zasad przygotowywania tekstów:
– imię i nazwisko autora (autorów), afiliacja (zakład/katedra, wydział/instytut,
uczelnia) – po ukraińsku (w języku ojczystym) i po angielsku;
– tytuł artykułu (wielke litery, wytłuszczenie) oraz streszczenie w języku
ukraińskim (polskim – dla artykułów w języku polskim), słowa kluczowe;
streszczenie w języku angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem i słowami
kluczowymi. Streszczenie powinno zawierać cel badania, stosowane metody
badania oraz główne wnioski. Objętość tekstu streszczenia językami
ukraińskimi i polskimi do 500 znaków komputerowych; objętość tekstu
streszczenia językiem angielski 1800-2000 znaków komputerowych, wraz z
nazwą artykułu i słowami kluczowymi;
– słowa kluczowe podane w języku ukraińskim (lub polskim) oraz po angielsku;
– obowiązkowy spis wykorzystanych żródeł w końcu artykułu;
– objętość artykułu - 20.000 – 25.000 znaków;
– obowiązkowy warunek dla artykułu – jakość, wysoki poziom tłumaczenia w
języku angielskim.
4. Zasady przygotowania tekstów: wszystkie marginesy – 20 mm, program
Word, czcionka 14, Times New Roman, odstęp 1,5 wiersza; wydzielone akapity – 10
mm. Umieszczone w pracy rysunki autor powinien dostarczyć również w formie
źródłowych plików graficznych (np. *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, wykresy Excel
itp.). Symbole w tekście: cudzysłów wyłącznie typu «», myślnik – to krótki myślnik:
«–». Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych spacji, szczególnie przed nawiasami
kwadratowymi lub okrągłymi, a także wewnątrz nich. Aby zapobiec powyższemu,
należy wykorzystać funkcję ‘znaki ukryte’. Nie dopuszcza się dzielenia wyrazów na
końcu wiersza.

5. Zapis przypisów powinien być ujednolicony wg poniższego schematu: [7,
S. 123], gdzie 7 – numer źrodła wg listy bibliografii, 123 – strona. Przypisy do kilku
źródeł należy podawać: [1; 4; 8] lub [2, S.32; 9, S.48; 11, S.257]. Przypisy do źródeł
archiwalnych – [15, ark. 258, 231 na odwr.]. W przypadku zamieszczenia tekstu
dokumentu archiwalnego na odwrotnej stronie arkusza należy w przypisach
zaznaczyć określenie „na odwrocie” w skrócie „na odwr.”
6. Artykuł należy przekazywać w języku oryginału (po ukraińsku, po
angielsku lub po polsku) w formie elektronicznej przygotowane w programie MS
Word for Windows, na płycie lub przez pocztę elektroniczną.
7. Odpowiedzialność za treść, prawdziwość faktów, cytatów, numerów i
nazwisk leży po stronie autorów materiału. Przyjmowane są artykuły podkreślające
problemy w dziedzinie nauk politycznych i filozofii, recenzje nowych książek,
poradników i podręczników. Przedłożone artykuły muszą być aktualne, zredagowane
stylistycznie i gramatycznie, muszą zawierać nowoczesną terminologię naukową.
Redakcja «Humanitarian Vision» publikuje teksty spełniające wymienione wyżej
kryteria i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych oraz
poprawiania oczywistych błędów i nieścisłości. Redakcja może nie podzielać
przekonania autorów. W przypadku, gdy artykuł nie spełnia w/w wymogów, redakcja
zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji.
8. Informacje dotyczące zasad przygotowywania bibliografii: Spis
bibliograficzny należy podawać wg alfabetu (najpierw w cyrylicy, potem – wg
alfabetu łacińskiego). W angielskiej wersji artykułu w spisie bibliografii należy
dokonać transliteracji cyrylicy do alfabetu łacińskiego.
Wzory opisów bibliograficznych:
Książka jednego autora
Riznyk О.J. Programowanie logiczne: poradnik / О.J. Riznyk. – Lwiw:
Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwiwska”, 2009. – 288 s.
Książka dwóch (trzech) autorów
Żurachiwski А.В. Optymalizacja rodzajów systemów elektrycznych: poradnik /
А.В. Żurachiwski, Н.Р. Zasiadkowicz, А.J. Jacejko. – Lwiw: Wydawnictwo
Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwiwska”, 2009. – 156 s.
Książka pięciu i więcej autorów
Kształtowanie zdrowego stylu życia młodzieży: poradnik dla pracowników
służby socjalnej dla rodziny i młodzieży / [Т.В. Bondar, О.G. Karpenko,
D.М. Dykowa i inni.]; Ukr. instytut bad. soc. – К.: Ukr. instytut bad. soc., 2005. –
115 s.: il., tabeli. – (Seria „Kształtowanie zdrowego stylu życia dla młodzieży”: w 14
książkach., ks. 13).
Artykuł z czasopisma
Matwijkiw М.D. Polityka Unii Europejskiej w zakresie nauczania języków
obcych / М.D. Matwijkiw, А.І. Staszko // Zeszyt Naukowy Narodowego
Uniwersytetu „Politechnika Lwiwska”. – 2008. – № 618: Politologja. – S. 203–206.
Artykuł w czasopiśmie elektronicznym
Biblioteka i dostępność informacji w dzisiejszym świecie: zasoby elektroniczne
w dziedzinie nauki, kultury i edukacji: (wyniki 10 Międz. konf. „Krym–2003”)
[Elektroniczny resurs] / L.J. Kostenko, А.О. Czekmarow, А.G. Rowkin,

І.А. Pawłusza // Biuletyn biblioteki. – 2003. – № 4. – С. 43. – Reżym dostępu:
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03/klinko.htm.
9. Przesłanie materiałów:
Materiały autorskie przekazywane są do redakcji biuletynu przez
odpowiedzialnych za to sekretarzy:
1. Artykuły na temat nauk politycznych: 79013, Львів-13, вул. Степана
Бандери, 12, Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра
політології та міжнародних відносин, к. 314, Руслану Демчишаку, тел. 0322-5821-89, e-mail: ruslan.dem74@gmail.com
2. Artykuły na temat nauk filozoficznych: 79013, Львів-13, вул. Степана
Бандери, 12, Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра
філософії, к. 328, Паньків Олесі Василівні, тел. 0322-58-26-41, e-mail:
olesya.pankiv@ukr.net

