Шановні колеги!
Оголошується набір статей до збірника наукових
праць «Вісник Львівського університету.
Серія філософські науки»
№ 29 (2022)
У збірнику можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук.
На підставі Наказу МОН України від 02.07.2020 №
886 (додаток 4) журнал «Вісник Львівського університету. Серія філософські
науки» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б)
зі спеціальності 033. Філософія.
Редакція здійснює присвоєння кожному
міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

опублікованому

матеріалу

У Віснику публікуються статті на актуальні філософські, політологічні,
культурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного і соціальнокультурного світу людини, її свободи і самовираження в динамічній дійсності.
Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей,
що надходять до неї. До складу редколегії входять провідні українські та
іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та
зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Подібна
співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію
наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.
Збірник інформує і про події наукового життя в Україні; подає рецензії
наукових праць та підручників з філософсько-політологічної тематики.
ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЗБІРНИКА
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УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
Для опублікування статті у Віснику Львівського університету.
Серія філософські науки № 29/2022 необхідно заповнити online
або за QR Code довідку про автора та надіслати електронною
поштою до редакції не пізніше 27 травня 2022 року статтю
згідно вказаних вимог.
Після отримання статті редколегія здійснює її внутрішнє анонімне
рецензування та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні
перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення
StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. Тому відповідь про
рішення щодо публікації з реквізитами для сплати публікаційного внеску
відповідальний секретар надішле автору після отримання результатів
рецензування.
Після отримання реквізитів потрібно надіслати електронну копію квитанції
про сплату вартості публікації наукової статті.
Вартість публікації становить 800 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова
сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок
покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та версткою
збірника.
У період військового стану в Україні журнал буде видаватися виключно в
електронній формі.
Автори, які опублікують свою статтю у № 29 (2022) на загальних умовах зі
сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість один раз упродовж року
безкоштовно опублікувати свій доробок в одному з наступних номерів
журналу. Ми хочемо підтримати кожного науковця в цей складний час!

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Звертаємо увагу авторів на те, що до друку приймаються статті лише
українською та англійською мовами!
Статті студентів редакція не приймає.
Редакція не повертає поданих матеріалів та залишає за собою право вносити
офіційні зміни та додавати необхідні абревіатури.
Стаття має представляти власні міркування автора на сформульовану тему.
Стаття має містити в собі ідеї, які характеризуються високим рівнем
узагальнення й окресленою науковою новизною (на рівні постановки гіпотези і
у висновках).

Технічні вимоги:
Статті приймаються у форматі Microsoft Word (розширення .doc, .docx). Обсяг
статті – 20000–40000 символів з пробілами (включаючи анотацію, посилання,
бібліографію, таблиці, схеми та виноски);
Поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 2,5 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац – 1,25
см; міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.
Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути
компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт.
Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.
Послідовність розміщення структурних елементів:
На початку статті українською та наприкінці англійською вказується:
- назва;
- прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
місце роботи/навчання, електронна адреса;
- код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно
обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
- анотація та ключові слова. Обсяг анотації мінімум 2000 символів (300350 слів). До анотації обов’язково додають 5–8 ключових слів чи
словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.
Текст статті:
Вступ (Introduction) є обов’язковою частиною роботи, в якій автор вказує
новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна
бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно
вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.
Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими
заголовками (до 4-6 слів).
Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в
яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження
і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
Список використаних джерел наприкінці публікації, який оформляється згідно
розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та
правила складання».
Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад,
[2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в
списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело
(без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].
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