ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Статті публікуються тільки українською мовою. Публікації праць зарубіжних авторів можливі
англійською, французькою, російською мовами.
До друку приймаються лише неопубліковані статті.
Текст статті подавати в електронній формі. Файл має бути створений у редакторі Word і збережений
у форматах doc, docx, або rtf.
СТРУКТУРА ПУБЛІКАЦІЇ
УДК (класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації).
ПРІЗВИЩЕ Й ІНІЦІАЛИ АВТОРА (АВТОРІВ) СТАТТІ.
Міжнародний індивідуальний номер науковця – ORCID iD (зареєструватися на сайті
https://orcid.org/signin).
НАЗВА СТАТТІ. Назва статті має бути короткою (до десяти слів) і відповідати її змісту. У назві слід
уникати словосполучень «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «До проблеми…», «До питання…».
Скорочення у назві не допускаються.
АНОТАЦІЯ. Обсяг – 200–250 слів. Анотація подається мовою статті. Анотацію не варто починати
словами «У статті…», «Стаття присвячена…», «Автор досліджує…», а краще використати дієслівну
форму: «Розглянуто…», «Проаналізовано…», «Виявлено…» тощо.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: 3–7 слів чи словосполучень. Ключовими словами не можна вважати прізвища.
Правильно: творчість (діяльність) М. Лисенка; неправильно: М. Лисенко.
ТЕКСТ СТАТТІ. Обсяг (без списку використаної літератури і джерел, анотацій і ключових слів) –
0,5 – 1 обл.-вид. арк. (20000–40000 знаків із проміжками).
СТРУКТУРА ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ СТАТТІ має відповідати вимогам МОН України (Бюлетень ВАК
України. 2003. № 1):
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання порушеної проблеми і на
які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття.
Формулювання мети статті (постановка завдання).
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки із пропонованого дослідження і перспективи подальших розвідок у вказаному напрямі.
Прізвища у статті слід писати з ініціалами (з іменем чи іменем і по батькові) перед прізвищем
(наприклад: М. В. Лисенко). Імена і прізвища маловідомих зарубіжних митців, назви програмних творів
писати українською та (в дужках) мовою оригіналу.
Дати у тексті позначаються числами: століття – римськими (використання кириличних літер
У замість V, Ш замість ІІІ П замість ІІ – не допускається), роки – арабськими. Слова «століття», «рік»,
«роки» не скорочуються (наприклад: 10 березня 1842 року; ХVIII століття).
Порядкові числівники та цифри (до десяти) у тексті писати словами.
Дефіс (-) і тире (–) вживати правильно. Перший знак уживається в складному слові, а тому без
проміжків (наприклад, соціально-культурний), другий – між словами, а тому з проміжками.
Абревіатури обов’язково розшифровувати після першого згадування в тексті.
Лапки – так звані типографські: «», усередині цитат: “”.
Нерозривний проміжок (комбінація на клавіатурі – Ctrl + Shift + проміжок) ставити між ініціалами
і прізвищем (Б. М. Лятошинський), числом і словом, якого воно стосується (2016 рік, ХХ століття, 235 с.,
С. 12–25), у загальноприйнятих скороченнях (і т. д., і т. п., до н. е., та ін.).
Спеціальні музичні терміни писати мовою оригіналу (staccato, rubato, diminuendo) і виділяти
курсивом. Тональності (до мажор, сі мінор, фа-дієз мажор) і звуки (ре, мі-бемоль) писати кирилицею і
виділяти курсивом. Порядкові номери симфоній, концертів, сонат писати словами.

ВИНОСКИ – унизу сторінки. Нумерація виносок – посторінкова. Застосовувати функцію «Виноска»
у програмі «Word». Знак виноски (арабську цифру з верхнім індексом) ставити перед комою чи крапкою,
але після знаків питання, оклику, трьох крапок.
ІЛЮСТРАЦІЇ І ТАБЛИЦІ. Нотні приклади (набрані у нотному редакторі) та ілюстрації подавати, крім
вставлених у статтю, ще й окремими файлами у форматах TIFF чи JPG. Кожна ілюстрація (таблиця, нотний
приклад, схема, рисунок, фото тощо) повинна мати назву і порядковий номер, на який є посилання у тексті
статті. Не об’єднувати назву рисунка із самою ілюстрацію в одному графічному файлі. Таблиці виконувати
лише у редакторі Microsoft Word.
ПОСИЛАННЯ. Цитовану працю вказувати у виносках унизу сторінки із зазначенням прізвища з
ініціалами автора (авторів) роботи, її повної назви, місця видання, видавництва, року видання, номера
сторінки цитати. У посиланнях на статтю зі збірника наукових праць, словника чи енциклопедії вказати
прізвище й ініціали автора, назву тільки використаної статті, надавши опис збірника (довідника, енциклопедії),
у якому її опубліковано, з усіма вихідними даними, а також номер сторінки, з якої взято цитату. Якщо
цитується листування, то вказувати лише цитований (згадуваний) лист із зазначенням адресанта й адресата
і часу написання, а також зібрання (у якому опубліковано лист) з усіма вихідними даними. Посилаючись на
багатотомне видання, вказувати не лише номер використаного тому, а й загальну кількість томів. В описі
дисертації чи автореферату дисертаційної праці зазначати шифр і назву спеціальності та установу, у якій
відбувся
захист.
Посилання на матеріали в мережі Інтернет (використовувати тільки ті, що опубліковані виключно
в електронному вигляді і не мають друкованої версії) супроводжувати назвою публікації із зазначенням її
автора. Не рекомендується посилання на електронні ресурси неофіційного та ненаукового характеру,
а також на підручники і науково-популярну літературу. Якщо у тексті статті є посилання на прізвище
вченого – його публікація має бути у списку використаної літератури і джерел.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ. Усі джерела та використану літературу писати
мовою оригіналу, за алфавітом: спочатку кирилицею, потім латинкою. Список оформити згідно з ДСТУ
8302:2015 «Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання» (http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf). До списку вносити лише цитовані
та згадувані праці. В описі монографії (дисертації, автореферату) указати загальну кількість сторінок, а в описі
статті або листа – сторінки (від першої до останньої) тільки використаної статті або листа. Не скорочувати
назв книг, збірників статей, періодичних видань.
REFERENCES
оформити
за
міжнародним
стандартом
Harvard:
Harvard
reference
system http://www.citethisforme.com/harvard-referencing; список використаної літератури і джерел
перекласти англійською мовою. Додати [у квадратних дужках] транслітеровані в романській абетці (для
україномовних праць – http://ukrlit.org/transliteratsiia, для російськомовних – http://translit.net/) усі назви
(монографії, книги, збірника статей, журналу, газети, статті, дисертації, автореферату…). Назви
видавництв – тільки транслітерувати, не перекладати англійською. Список іншомовних праць
(французькою, німецькою, польською та іншими мовами) теж перекласти англійською, у квадратних
дужках зазначити усі назви мовою оригіналу. У кінці кожної позиції вказати мову оригіналу.
ПРІЗВИЩЕ Й ІНІЦІАЛИ АВТОРА (АВТОРІВ), НАЗВА СТАТТІ, АНОТАЦІЯ ТА КЛЮЧОВІ СЛОВА іншою
мовою (російською) – аналогічно анотації на початку статті.
РЕЗЮМЕ обсягом 2000–3000 знаків із проміжками. Зазначити (рубрикувати): актуальність дослідження
(relevance of the study); наукову новизну, мету (main objective(s) of the study); методи (methodology) –
вказати, як саме було застосовано певні методи, тобто розкрити сам механізм дослідження – яким чином було
отримано його результати (how the study was done); головні результати і висновки дослідження
(results/findings and conclusions), з яких має бути зрозумілою їх значимість (significance) для мистецтва, науки,
освіти тощо. Подати ідентичне резюме українською (російською) мовою.
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА (АВТОРІВ) ПУБЛІКАЦІЇ: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене
звання, місце роботи, посада – українською (російською) та англійською мовами.
КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН ТА ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА автора (авторів) публікації.
Автори, які не мають наукового ступеня, додають витяг із протоколу засідання кафедри про
рекомендацію статті до друку та рецензію доктора наук (17.00.03 Музичне мистецтво, або 26.00.01 Теорія та
історія культури), завізовану печаткою установи.
За достовірність фактів, цитат, власних імен і посилань відповідають автори публікацій.
Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть.
У разі виявлення плагіату повторній подачі стаття не підлягає.

REQUIREMENTS FOR ARTICLES
Articles are published only in Ukrainian. Publications of works by foreign authors are available in
English (French) or Russian.
Only unpublished articles are accepted for printing.
The text of the article must be submitted in electronic form. The file must be created in the Word editor and
stored in doc, docx, or rtf formats.
STRUCTURE OF PUBLICATION
UDC (Classification Index of Universal Decimal Classification).
INTERNATIONAL INDIVIDUAL SCIENTIFIC NUMBER – ORCID iD (registration on the site
https://orcid.org/signin).
NAMES AND INITIATIVES OF AUTHOR (AUTHORS) OF ARTICLE.
TITLE OF THE ARTICLE. The title of the article should be short (up to ten words) and correspond to its
contents. The title should avoid the phrase “Investigation of the issue…”, “Some questions…”,
“To the problem…”, “To the question…”. Abbreviations in the title are not allowed.
ABSTRACT. Volume – 150–250 words.
KEYWORDS: 3–7 words or phrases. The keywords can not be considered as surnames. Correct:
creativity (activity) of M. Lysenko; wrong: M. Lysenko.
TEXT OF ARTICLE. Volume (without the list of used literature and sources, annotations and
keywords) – 20000–40000 characters with spaces.
STRUCTURE OF THE BASIC PART OF ARTICLE must be complied with the requirements of the Ministry
of Education of Ukraine (Bulletin of the Higher Attestation Commission of Ukraine, 2003 No. 1):
Problem to solve in general and its connection with important scientific or practical tasks.
An analysis of the latest research and publications, which concern the issues and the author takes
them into consideration, with allocation of previously unsolved parts of the general problem, which is devoted to
the article.
Formulating the purpose of the article (statement of the task).
Presentation of the main research material with full justification of the received scientific results.
Conclusions from the proposed research and perspectives of further exploration in the indicated direction.
The names in the article should be written with initials (with a name and patronymic) before
the name (for example: M. V. Lysenko). Names of little-known foreign artists, their titles must be written in
Ukrainian and (in brackets) in the original language.
The dates in the text are indicated by the numbers.
Ordinal numerals and numbers (up to ten) in the text must be written in words.
Use the hyphen (-) and dash (–) correctly. The first sign coexists in a complex word, and therefore
without spaces (for example, socio-cultural), the second – between words, and therefore with intervals.
Abbreviations must be deciphered after the first mention in the text.
The footers are so-called typographic: «», inside the quotations: “”.
Intersecting space (keyboard shortcut – Ctrl + Shift + space) put between initials and last name
(B. M. Lyatoshynskyy, Viktor Kosenko), number and word, which it concerns (20th century, 235 pp., S. 12–25),
in generally accepted abbreviations (and so on, etc.).
Specific musical terms are to write in the original (staccato, rubato, diminuendo) and highlight it in italics.
Tones (in C major, S minor, F in major) and sounds are to write in Cyrillic and highlight it in italics. Serial
numbers of symphonies, concerts, sonatas are to write in words.
FOOTNOTES – at the bottom of the page. Footnote numbering is a post-recipe. Apply Footnote
function in Word. The sign of the footnote (Arabic numerals with the upper index) put before the comma or
dot, but after the question marks, the exclamation, three points.
ILLUSTRATIONS AND TABLES. Note examples (typed in a music editor) and illustrations, must be
included in the article as well as be send as separate files in TIFF or JPG formats. Each illustration (a table, a
musical example, a scheme, a picture, a photo, etc.) should have the title and serial number, which has a reference in
the text of the article. Do not combine the name of the drawing with the illustration itself in one graphic
file. Tables should be done only in Microsoft Word Editor.
REFERENCE. The quoted work is indicated in the footnotes at the bottom of the page, indicating
the surname with the initials of the author (s) of the work, his full name, place of publication, publishing
house, year of publication, page number of the quotation. In the references to the article on the collection of

scientific works, a dictionary or encyclopedia, it is necessary to indicate the author’s surname and initials,
the title of the used article, giving a description of the collection (directory, encyclopedia) in which it was
published, with all the original data, as well as the page number from which the quotation was take. If quoting
correspondence indicates only the quoted (mentioned) letter it is necessary to indicate the addressee and
sender, the time of writing, as well as the collection (in which the letter is published) with all the initial data. If
there is a referring to a multi-volume publication it necessary to indicate not only the number of the used one,
but also the total number of volumes. In the description of the dissertation or the abstract of the dissertation work it
is necessary to indicate the cipher and the name of the specialty and the institution in which the defense took place.
References to sources from the Internet (use only those materials that are published exclusively in electronic
form and do not have a printed version) are accompanied by the title of the publication with the indication of
its author. It is not recommended to refer to electronic resources of an informal and non-scientific nature, as well as
textbooks and popular science literature. If in the text of the article there is a reference to the name of the scientist –
his publication should be on the list of used literature and sources.
LIST OF USED LITERATURE AND SOURCES. All sources and used literature should be written in
the original language, alphabetically: initially Cyrillic, then Latin. The list must be completed in accordance
with DSTU 8302: 2015 “National Standard of Ukraine. Information and documentation. Bibliographic references.
General terms and conditions to apply” (http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf). To write the reference
using only the quoted and mentioned works. In the description of the monograph (dissertation, abstract)
indicate the total number of pages, and in the description of the article the pages (from first to last) only
the article or letter used. Do not reduce the names of books, collections of articles, periodicals.
REFERENCES – List of used literature and sources in English with all transliterated [in square
brackets] in the Roman alphabet (for Ukrainian-language works – http://ukrlit.org/transliteratsiia, for Russian –
http://translit.net/) titles (articles, monographs, a book, a collection of articles, a journal, a dissertation, a
dissertation…) and publishing houses. References are recommended to be issued according to Harvard
international standard (Harvard reference system http://www.citethisforme.com/harvard-referencing). Arrange
according to Harvard International Standard: List of used literature and sources translated into English.
Transliteration [in square brackets] in the Roman alphabet (for Ukrainian-language works –
http://ukrlit.org/transliteratsiia, for Russian-speaking – http://translit.net/) all names (articles, monographs,
books, collections of articles, magazine, dissertation, abstract…). The names of publishers are only
transliterated, not translated into English. Foreign language works (in French, German, Polish…) also translate
into English, in square brackets indicate the original titles (books, articles, dissertations, collections of articles,
magazines, newspapers…). At the end of each position, indicate the language of the original.
SURNAME AND INITIALS OF THE AUTHOR (AUTHORS), TITLE OF THE ARTICLE, ANNOTATIONS AND
KEYWORDS IN ANOTHER TWO LANGUAGES in another language (in Russian) – similar to the annotations at
the beginning of the article.
SUMMARY must be in English including 2000–3000 characters with spaces. It is necessary to specify
(to categorized): relevance of the study; main objective (s) of the study; methodology – to indicate how certain
methods have been applied, that is, to disclose the research mechanism itself – how the results were achieved (how
the study was done); scientific novelty; main results and findings of the study as well as a conclusion
to understand the significance for art, science, education, etc. Also, to submit an identical annotation in Ukrainian
(Russian).
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR (AUTHORS) OF PUBLICATION: surname, name, patronymic,
scientific degree, academic rank, place of work, position – in Ukrainian (Russian) and English languages.
CONTACT PHONE AND ELECTRONIC ADDRESS of the author of the publication.
Authors who do not have a scientific degree, add an extract from the minutes of the meeting at
the Chair on the recommendation of the article to the press and a review of the Doctor of Sciences (17.00.03
Music Art, or 26.00.01 Theory and History of Culture), sealed with the seal of the institution.
For the authenticity of facts, quotes, own names and references only the authors of the publications are
responsible.
Articles that do not meet the specified requirements will not be considered. If the plagiarism is
detected, the article is not subject to re-submission.
The authors of the publications are responsible for the reliability of facts, quotations, own names and
references.

