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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Статті публікуються українською мовою. До друку приймаються
лише неопубліковані статті. Структура статті має відповідати вимогам
Міністерства освіти і науки України: «<…> 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».
(Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1).
У статті кожне прізвище слід писати з ініціалами (з іменем чи іменем
і по батькові) перед прізвищем. Нотні приклади (набрані у нотному
редакторі і пронумеровані) та ілюстрації слід подавати ще й окремими
файлами у форматах TIFF чи EPG. Кожна ілюстрація (таблиця, нотний
приклад, рисунок, схема) повинна мати назву. Усі джерела та використана
література пишуться мовою оригіналу. Список джерел має бути
оформленим згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з
інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
Оформлення посилань: автор і назва цитованої книги вказуються у
підсторінкових виносках 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 слід указати прізвище й ініціали автора,
назву тільки використовуваної 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, зазначивши також і зібрання (у якому
опубліковано лист) з усіма вихідними даними. Посилаючись на
багатотомне видання, треба вказувати не лише номер використаного тому, а
й загальну кількість томів. В описі дисертації чи автореферату дисертаційної
праці слід зазначати повністю ім’я і по батькові автора, а також указати шифр
і назву спеціальності та установу, у якій відбувся захист.
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До списку літератури вносити лише цитовані та згадувані праці. В
описі монографії (дисертації, автореферату) слід указати загальну кількість
сторінок, а в описі статті або листа зазначити сторінки (від першої до
останньої) тільки використаної статті або листа. Автору необхідно додати
до статті анотації та ключові слова (3–7) українською, російською та
англійською мовами. Обсяг кожної з анотацій із прізвищем з ініціалами
автора та назвою статті (без ключових слів) – 400–700 знаків (із
проміжками між словами). Згідно з новими вимогами Міністерства освіти і
науки України, для електронної версії журналу (для сайту КІМ
імені Р. М. Глієра) потрібні ще дві анотації: українською (або російською)
та англійською мовами обсягом по дві сторінки кожна (по 5000–7000
знаків із проміжками між словами). Анотацію не варто починати словами
«У статті…», «Стаття присвячена…», «Автор досліджує…», а краще
використати дієслівну форму: «Розглянуто…», «Проаналізовано…»,
«Виявлено…» тощо. Обсяг статті (без списку літератури й анотацій) – 0,5–
1 обл.-вид. арк. (20000– 40000 знаків із проміжками між словами, 10–20
сторінок формату А4). Зазначити відомості про автора: прізвище, ім’я, по
батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада. Автор
статті має також указати контактний телефон та електронну адресу.
REQUIREMENTS FOR ARTICLES
The articles are to be published in Ukrainian and Russian. Only unpublished
articles are accepted to be printed in this journal. The article’s structure must
comply with the Ministry of Education and Science of Ukraine’s requirements:
«<...> Definition of the issue and its relationship with scientific and practical tasks;
analysis of recent research and publications which offer solutions to the issue, upon
which the author relies, the allocation of previously unsolved aspects of the issue;
statement of the purpose of the article (its task); summary of the main research
and explanation of scientific results; findings of the proposed research and the
prospects for further research in the specified direction». Бюлетень ВАК
України (The newsletter of the HAC of Ukraine). – 2003. – No1.
Each name in the article must be written with corresponding initials (first
name or name and patronymic). Printed music examples (typed out in the sheet
music editor and numbered) and illustrations should be submitted as separate
files in TIFF or EPG format. Each illustration (table, music sample, drawing,
diagram) should be named accordingly. All research and literature sources
used must be listed in their original language, without translation. List of
sources must be issued in accordance with GOST 7.1: 2006 «System of
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standards on information, librarianship and publishing. Bibliographic record.
Bibliographic description. General requirements and rules».
As for references: author and title of cited books are listed in the footnotes
with the name and the initials of the author(s), its full name, place of
publication, publisher, year of publication, page number for the citations. In
reference to the article from a compilation of scientific papers, a dictionary or an
encyclopedia should specify the name and initials of the author, the title of the
article used only by providing a description of the compilation (reference books,
encyclopedias) in which it is published, with all the original data, and page number
from which the quotation is taken. If correspondence is cited, the reference should
contain only the letter with the name of the sender and the recipient and the time of
writing, noting also the collection (in which the letter was published) with all the
original data. References to multi-volume editions must specify not only the volume
cited, but the total number of volumes. The description of theses or dissertations
must contain the full name of the author, as well as the code number and the
specialty of the author and institution in which the work was presented.
The list of literary sources must contain only the cited and referred to
works. In describing monographs (dissertations) the total number of pages must
be indicated, and in descriptions of articles or letters only the pages (from first to
last) of the used article or letter. Each article must have an added annotation and
a list of keywords (3–7) in Ukrainian, Russian and English. The volume of each
annotation, including the name and the initials of the author and the title of the
article (no keywords) must be 400 – 700 characters (with spaces). The
annotation should not start with the words “In the article...” “The article is
devoted to...” “The author explores...”, but the following verbal forms:
“Considered...”, “Analysed...”, “Found...” and so on. Under the new
requirements of the Ministry of Education and Science of Ukraine the electronic
version of the journal (for the R. Glier Kyiv institute of music website) must
have two more annotations in Ukrainian (Russian) and English, three pages
each (5000 – 6000 characters with spaces). The article (excluding the list of
references and annotations) must be of 20 000 – 40 000 characters with
spaces, 10–20 standard pages. There must be information about the author:
last name, first name, occupation, title, employer, position. The author must
also specify their telephone number and e-mail address.
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