
 

WYMAGANIA 
do materiałów przesłanych do czasopisma naukowego 

HORYZONTY NAUKOWE. SCIENTIFIC HORIZONS 

 

 
"Horyzonty naukowe" jest naukowym wydaniem fachowym, które jest publikowane 12 razy w roku, 

publikujące artykuły z dziedzin nauki rolniczej, weterynaryjnej, technicznej i ekonomicznej. 

Redakcyjna kolegia komplekcii przyjmuje drukowanie artykuły naukowe w języku ukraińskim, 
angielskim i rosyjskim, zgodnie z  ak. 3 Uchwały Prezydium WKO Ukrainy od 15.01.2003. № 7-05 / 1 „O 

zwiększeniu wymagań do profesjonalnych publikacji, wniesionych do listów WKO  Ukrainy " i  Zakonu 

MON  Ukrainy № 32 od 15.01. 2018 r." O zatwierdzeniu procedury tworzenia Listy naukowych 
profesjonalnych wydawnictw Ukrainy ". 

Struktura artykułu: 

 1. Indeks UKD (wykluczenie na lewej krawędzi).  

2. Tytuł artykułu powinien odpowiadać jego zawartości (nie więcej niż 12 słów), (wykluczenie w 
centrum, wielkie litery, pogrubiona czcionka).  

3. Inicjały i nazwiska autorów (wykluczenie w centrum).  

4. Adres elektronicny autorów (wykluczenie w centrum). 
5. Pełna oficjalna nazwa i adres prawny instytucji autorów (wykluczenie w ośrodku). 

 6. Streszczenie w języku artykułu (co najmniej 1800 znaków, w tym słowa kluczowe).  

7. Słowa kluczowe: 4-10 słów (wyrażeń), (kursywa, wykluczenie na szerokość).  
8. Tekst artykułu (wyrównanie na szerokość). 

Prezentacja głównego materiału odbywa się w następującej kolejności: 

opis problemu; 

analiza ostatnich badań i publikacji; 
cel, zadania i metody badań; 

wyniki badań; 

wnioski i perspektywy dalszych badań. 
9. Literatura (wyrównanie na szerokość). 

Lista wykorzystanej literatury sporządzono zgodnie z istniejącymi standardami opisu bibliograficznego 

(DSTU 8302: 2015). Odniesienie do źródła powinno być wskazane w tekście w nawiasach kwadratowych z 

numerem seryjnym. W liście literatury muszą zwyciężyć odniesienia do źródeł z ostatnich lat. Trzeba unikać 
odwoływania się do własnych prac naukowych (nie więcej niż jeden linku motoryzacyjny). Nie jest 

pożądane korzystanie z publikacji internetowych, z wyjątkiem naukowych (źródła powinny być dostępne), 

streszczenia, raporty, streszczenia i rozprawy. 
10. Referencje (wyjątek od szerokości). 

Oddzielna przetłumaczona lista literatury używanej w języku łacińskim (najlepiej w stylu АРА – American 

Psychological Association, (http://www.apastyle.org/) zgodnie z wymaganiami światowych baz danych, z 
indeksami  DOI,  

udostępnione na stronie Internetowej  https://www.crossref.org. Transliteracja alfabetu ukraińskiego 

(rosyjskiego) w języku łacińskim jest wymagana zgodnie z rezolucją GMU od 27.01.2010 № 55. Źródła 

literackie obcojęzyczne wskazują na język oryginału. Można również użyć strony Internetowej do 
automatycznej transliteracji http://translate.meta.ua/ua/translit/. Dodano przykłady projektowania źródeł 

literackich. 

11. Streszczenie w języku angielskim i rosyjskim (co najmniej 1800 znaków, w tym słowa kluczowe), z 
inicjałami i nazwiskami autorów, tytułem artykułu, pełną oficjalną nazwą i adresem prawnym instytucji. 

Jeśli artykuł jest w języku angielskim, życiorys jest przesyłany odpowiednio w języku ukraińskim i 

rosyjskim. 

Angielska wersja artykułu jest akceptowana tylko wtedy, gdy jest tłumaczona profesjonalnie. Jeśli 
prześlecie wersję angielską przetłumaczoną za pomocą Internet Translators (naprzykład, Google), materiały 

zostaną odrzucone. 

Manuskrypt artykułu naukowego należy złożyć wraz z jego wersją elektroniczną w formacie doc., 
wykonywać w edytorze Microsoft Word (dowolna wersja). Objętość artykułu do 12 stron formatu A4 

(210x297 mm), w tym tabele, materiały ilustracyjne i bibliograficzne. 

Opcje strony: orientacja książki; pola - 20 mm ze wszystkich stron. Parametry akapitu: wcięcie 
pierwszego wiersza (akapit) - 1,0 cm, czcionka - garnitóż Times New Roman, rozmiar czcionki - 

http://www.apastyle.org/
https://www.crossref.org/
http://translate.meta.ua/ua/translit/


 

 

14 pkt, interwał - 1,0, wyrównanie - szerokość strony. 
Tabele, rysunki, wykresy, formuły podane są po odesłaniu do nich w tekście i muszą być 

ponumerowane arabskimi literami (orientacja książki). Wszystkie skróty powinny być odszyfrowane. W 

tabelach słowa muszą być napisane w pełnych i prawidłowo uporządkowanych przelewach. 

Formuły muszą być napisane w edytorze Equation Editor,  zmienne wartości matematyczne w tekście w 
postaci formuł kursywą. 

Rysunki i zdjęcia powinny być wyśrodkowane, bez owijania wokół tekstu, sposób wypełniania "Wzór" 

w czarno-białych kolorzach. 
Wszystkie wymiary wielkości fizycznych należy składać zgodnie z Międzynarodowym Systemem 

Jednostek (SI). Pomiędzy jednostkami miary oraz znakami i liczbami, do których należą, umieszcza się 

spację. 
Artykuły są przesyłane do redkolegii jedynie w formie elektronicznej. Autorzy są odpowiedzialni za 

autentyczność treści i plagiat przesłanych materiałów. Dla wygody autorów zalecamy korzystanie z 

artykułów opublikowanych w ostatnim wydaniu kolekcji jako modelu. 
Do artykułu są dodawane informacje o autorach, sporządzone przez osobny plik, który zawiera: 

nazwisko, imię i nazwisko autora oraz patronimię autora; stopień naukowy, ranga akademicka; miejsce 

pracy, stanowisko; adres do korespondencji; telefon, adres e-mail (wymagane). Nazwa pliku musi być 

zgodna z nazwiskiem autora. Na przykład: Ivanchuk_Artykuł,  Ivanchuk_Wiadomoście. 
Artykuły naukowe, którze są przesłane do redkolegii muszą koniecznie podlegać niezależnej recenzji 

przez wiodących specjalistów z danej dziedziny nauki. Jeśli artykuł zostanie zwrócony do przeglądu, autor 

musi wziąć pod uwagę wszystkie komentarze redkolegii. Artykuły zwrócone po rewizji później niż miesiąc 
są traktowane jako nowe paragony. Redkolegia zastrzega sobie prawo do poprawiania i edycji tekstu. 

Rękopisy odrzucone przez redakcyjną kolegije nie wracają do autorów. Artykuł, który nie jest polecany 

przez recenzenta przed publikacją, nie jest akceptowany do czasu ponownej oceny. 

Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje redkolegia komplekcji.  
 

Adres redkolegii: 

Т. М. Tymoszczuk  
tel.: (096) 493–30–24,  

e-mail: visnyk_znau@ukr.net  
(rolnicze i  weterynaryjne nauki); 

N. О. Kurowska  
tel.: (096) 680–02–95,  

e-mail: kurovska@gmail.com 

(ekonomiczne i 
 techniczne nauki) 

żytomierzski narodowy  

agroekologiczny uniwersytet, 

bulwar Stary, 7,  m. żytomierz, 10008, Ukraina 

 

 
 

 

 

 

mailto:visnyk_znau@ukr.net




 


