Авторам
Шановні автори!
Наукове видання «КОНСЕНСУС» публікує статті, рецензії на наукові роботи,
хроніку наукового життя.
Проблематика: історичні науки (спеціалізації: історія України, всесвітня історія,
археологія, історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, етнологія,
історія науки й техніки, документознавство, архівознавство).
Науковий журнал є виданням відкритого доступу. Всі статті оприлюднюються у
вільному доступі для перегляду, завантаження та друку без плати.
Журнал не обмежує авторські та видавничі права авторів.
Редакція журналу «КОНСЕНСУС» приймає до друку авторські рукописи, що раніше
ніде не публікувалися на адресу: consensus.sumy@gmail.com
Список матеріалів, необхідних для публікації наукової статті:
1. Автор, відповідно до наведених нижче вимог, повинен оформити рукопис статті.
2. Рукопис статті подається в електронному вигляді.
Вимоги до подання
Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність
усім встановленим вимогам, вказаним нижче. У разі виявлення невідповідності поданої
роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
– Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших
журналів.
– Файл подання є документом у форматі Microsoft Word (*.doc), OpenOffice, RTF або
WordPerfect.
– Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
– Текст набраний 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5; авторські акценти
виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та

таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у
кінці документу).
– Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві
для авторів.
ЗМІСТ СТАТТІ:
1. У вступній частині статті обґрунтовується актуальність обраної теми, науковотеоретична та практична значимість у світлі основних завдань сучасної історичної
науки.
2. Дається короткий огляд того, що вже зроблено з даної проблеми дослідниками,
наскільки ця тема висвітлювалася у літературі. Вказати, що саме спонукало автора
вдатися до цієї теми (абсолютне невисвітлення, нез’ясовані окремі питання,
положення попередніх дослідників, які вимагають уточнення, незгода автора з
загальноприйнятими науково-теоретичними положеннями, абсолютно новий
погляд на проблему тощо).
3. Автор повинен коротко сформулювати мету своєї статті та її основні завдання.
4. Виклад змісту статті має бути логічно послідовним, із зазначенням часу та місця
події, персоніфікований (там, де потрібно). Кожне положення статті має бути
обґрунтоване конкретним фактичним матеріалом з посиланнями на джерела та
літературу.
5. Стаття не повинна бути перевантажена однорідним, малозначущим чи випадковим
фактичним матеріалом. Численні факти одного порядку необхідно зводити у
таблиці, які повинні мати заголовок і вказівку на джерела, на підставі яких зроблені
таблиці, графіки, діаграми тощо.
6. Стаття мусить носити творчий, самостійний характер, повинна виключати будь-яку
спробу плагіату. При використанні ідей, думок, положень інших авторів слід
обов’язково посилатися на них.
7. Дискусійні моменти, підняті у статті, сприятимуть підвищенню її наукового рівня,
власна думка автора свідчитиме про свіжий, неупереджений погляд на проблему.
8. Подана до друку наукова праця має закінчуватися висновками, до яких дійшов
автор, досліджуючи обрану ним тему. Ці висновки мусять засвідчити ту новизну,
той внесок, який вніс автор у розв’язання тієї чи іншої проблеми.
Структура статті та вимоги до її оформлення
Структура статті:
– УДК;
– Автор(и);
– Міжнародний ідентифікатор ORCID;
– Назва по центру;

– Коротка анотація (не менше 500 знаків з пробілами) та ключові слова (від 5 до 7)
українською мовою;
– Текст статті;
– Транслітерація використаних джерел в алфавітному порядку (Referense);
– Автор, назва, розширена анотація (не менше 1800 знаків з пробілами) та ключові слова
англійською мовою.
– Коротка довідка про автора: ПІБ, наукові ступінь і звання, місце роботи, електронна
пошта, телефон.
Матеріали українською мовою приймаються електронною поштою, що вказана у
розділі Контакти.
Загальні вимоги й оформлення:
ORCID. Для отримання міжнародного ідентифікатора зареєструйтеся на сайті ORCID
(https://orcid.org/register). Надання ідентифікатора безкоштовне.
Обсяг статті не повинен бути меншим за 0,5 др. арк. (20 тисяч знаків з пробілами) та
перевищувати 1,5 др. аркуші (60 тисяч знаків з пробілами).
Оформлення посилань робиться у вигляді підсторінкових автоматичних посилань
згідно ДСТУ 2015: автор, назва, місце видання, видавництво, рік видання, сторінка
посилання чи загальна кількість сторінок.
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