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Procedures and timeline of the editorial process [in Ukrainian]: 
Терміни і процедура видавничого процесу:

Тексти Авторів приймаються постійно до редакційного розгляду. 
Стараємося зберегти високий інтелектуальний рівень публікованих статей, 
тому вони піддаються функціональному кількаступеневому рецензуванню 
(внутрішня оцінка проводиться тематичними редакторами часопису, зовніш
ня оцінка проводиться незалежними зовнішніми рецензентами). Процедура 
видавничого опрацювання тексту редакцією „Religious and Sacred Poetry: An 
International Quarterly of Religion, Culture and Education” проходить у три 
етапи.

Перший -  етап відбору (рішення щодо прийняття Так/Ні), у випадку 
позитивного першого рішення (TAK) відбувається допрацювання (напр. 
мовне) вибраного тексту, а перше рішення редакції (TAK/НІ) передається 
Авторові впродовж 1 місяця від дня поступлення тексту до редакції. Це важ
ливе для Автора рішення про кваліфікацію тексту до зовнішньої рецензії 
(TAK) або про відмову через наявність формальних відхилень (Ні). У цей 
перший етап оцінювання відбувається визначення відповідності публікації 
профілю часопису і технічним стандартам (формальним). Після прочитання 
авторського тексту тематичними редакторами текст рекомендується голов
ному редакторові до друку (рішення ТАК) або відкидається (рішення НІ ).

Другий -  етап рецензії -  текст відсилається анонімно до незалежно
го (першого) зовнішнього рецензента (спеціаліста, фахівця у цій сфері). 
Упродовж трьох місяців Автор тексту отримує остаточне рішення щодо своєї 
статті. Рішення негативнее (Ні) -  у випадку відмови редакції -  містить корот
кий, схематичний, змістовий і формальний аналіз тексту (зазначення слабких 
сторін і редакційне обгрунтування). Позитивнее рішення (TAK) -  у випадку 
прийняття тексту редакцією -  містить у свою чергу короткий, схематичний, 
змістовий і формальний аналіз тексту (зазначення сильних сторін, можливі 
зміни й поправки). У пересиланні рецензії посередником виступає головний 
редактор, до якого Автори можуть звернутися із запитаннями, порадами, 
проханнями, побажаннями і т. д. (e-mail: mшek.mariusz.ťytko[at]uj.edu.pl або 
mшek.mшiusz.ťyt:ko[at]gmæl.com [at] = @). Автор тексту має право висловити
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своє ставлення до зауважень зовнішнього рецензента, а акож передати йому 
нову версію свого зміненого тексту

Третій -  етап входження тексту Автора до окремого випуску часо
пису „Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture 
and Education”, сформованого редакцією. На третьому етапі оцінки змісту 
всього випуску істотну роль відіграє другий зовнішній рецензент -  загальний 
рецензент видання, котрий оцінює кожен випуск часопису як інтегральну 
цілісність. Рішення зовнішнього рецензента на третьому етапі отримують усі 
Автори, тексти яких були прийняті до цього номеру видання і повинні висло
вити свою оцінку (напр. підтримати або відкинути), що є умовою опубліку
вання тексту у цьому випуску.

Триетапна видавнича процедура і зовнішнє рецензування має на ме
ті змістове, формальне, мовне, видавниче покращення кожного тексту, а 
також формування випуску часопису як інтегральної цілісності.

Подвійному сліпому зовнішньому рецензуванню (анонімному) 
(double-blind review process) підлягають надіслані до друку у часопис: a) 
наукові розвідки (тексти обсягом більше 1 авторського аркуша, приймаємо їх 
рідко), b) наукові статті (близько 0,5-1 авторського аркуша, приймаємо найо- 
хочіше), c) наукові повідомлення (бллизько 0,25-0,5 авт арк., але зазвичай 
близько 0,5 авт. арк.), d) звіти наукових досліджень (менш як 0,25 авт арк.).

Зовнішньому рецензуванню не підлягають: a) вступи (редакційні 
передмови, зазвичай до 0,25 авт. арк.), b) рецензії наукових видань або інших 
праць (текст близько 0,25 авт арк.), c) бібліографічні огляди, d) джерельні 
матеріали, e) інші матеріали. Під ‘авторським аркушем’ розуміємо 39600 
знаків тексту, тобто 22 сторінки звичайного тексту (22 сторінки x 30 рядків x 
60 знаків у рядку, враховуючи всі знаки в усьому тексті, включаючи відступи 
в головному тексті, примітках, бібліографії, анотації, ключових словах і т. д.).

Прізвища авторів, тексти котрих виділяються особливо високим рів
нем, редакція анонсує на першій сторінці обкладинки (на головній сторінці 
часопису).

http://www.religious-and-sacred-poetry.info 

Марек Маріуш Титко 

[Головний редактор]

(Переклад: Світлана Iвaнівна Кравченко)
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