
 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО–ТВОРЧОЇ ОНЛАЙН–КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ЯВИЩЕ ШКОЛИ В МУЗИЧНОМУ ВИКОНАВСТВІ 

ТА МУЗИКОЗНАВСТВІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ» 

 

1. Мова публікацій: українська, англійська. 

2. Обсяг: до 3 сторінок формату А–4. 

3. Інформація про автора: вирівнювання – праворуч. абзацний відступ – 

відсутній, міжрядковий інтервал – 1,15.   

Прізвище, Ім’я, По–батькові:  шрифт – Times New Roman; кегль – 14; стиль 

– жирний курсив; вирівнювання – праворуч. 

Науковий ступінь, звання, посада, місце роботи (повністю), е–mai: шрифт – 

Times New Roman; кегль – 14; стиль – напівжирний курсив. 

4. Назва публікації: шрифт – Times New Roman; кегль – 14; стиль – 

жирний; регістр – прописний; вирівнювання – по центру. Крапка в кінці назви 

не ставиться. 

5. Основний текст: шрифт – Times New Roman; кегль – 14; стиль – 

напівжирний;  міжрядковий інтервал – 1,15;  абзацний відступ – 1,25 см. 

(абзацний відступ пробілами та клавішею Tab не допускається);  вирівнювання 

–  по ширині; всі поля – 2см. 

У тексті статті слід чітко розмежовувати графічні знаки «тире»  

(… – …) та «дефіс» (… – …); використовувати типографські лапки («…»). 

6. Посилання на цитовані джерела (за наявності): ставляться у 

квадратних дужках після цитати  Перша цифра – номер джерела у списку, який 

подається після статті, друга – номер сторінки, наприклад: [2, с. 45]; якщо два 

джерела з покликанням на сторінки: [2, с. 45; 4, с. 14–15]; якщо перелік джерел: 

[1; 3; 7; 8; 12].  

Текстові примітки не використовуються. 

7. Список літератури (за наявності): має бути оформлений згідно з 

ДСТУ 8302:2015. Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; вирівнювання – по 

ширіні. абзацний відступ – відсутній, міжрядковий інтервал – 1,15.   

Автоматична нумерація не використовується 

 
 

Тези надсилаються у форматі Word.doc на електронну адресу 

comm.musicologists@gmail.com до 10 грудня 2021 року. 
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НОВІ ВИКОНАВСЬКІ ТРАДИЦІЇ СУЧАСНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МУЗИКИ 

 

Ситуація, що склалася у ХХІ столітті в сучасній музиці, не припускає 

однозначної дефініції стильового змісту композиторської творчості, однак, маючи у 

своєму розпорядженні знання про спосіб музичного мислення композитора, його 

музичну мову, представляється можливим охарактеризувати індивідуальний 

авторський стиль. «Кожний із сучасних композиторів вибирає індивідуальну одиницю 

відліку, що формує особистий стильовий простір» [4, с. 32]. 
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