
Інструкція для авторів конференції «Інновації молоді в машино-

будуванні» по завантаженню тез 
 

Подавати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі. Якщо Ви ще не є за-

реєстрованим користувачем, то натисніть «Увійти». Якщо Ви вже реєструвалися в будь-

якій конференції на платформі Open Conference Systems або брали участь в минулому 

році, то заходьте на нашу конференцію за цими обліковими даними. Повторна реєстрація 

при цьому не потрібна. 

 

 
 

Переведіть сайт на українську версію, натиснувши в лівому верхньому куту сайту 

на український прапор. 

 

 
 

Перевірте в своєму профілі «Мій профіль», що встановлена галочка «Автор» (знизу 

сторінки) і натисніть «Зберегти». 

 

  



 
 

Перейдіть по посиланню «Для авторів». 

 

 
 

Ознайомтесь з вимогами до подачі тез і натисніть посилання «Подати тези». Пода-

ча тез можлива тільки в терміни, зазначені в розділі «Важливі дати». В інший час поси-

лання на подачу тез недоступне. 

Виберіть секцію конференції, на яку подаєте доповідь. 

 

 
 

У розділі «Вимоги до подання» встановіть УСІ галочки, підтверджуючи, що Ваша 

публікація відповідає цим вимогам. 

Встановіть галочку «Автори погоджуються з Положенням про авторські права, но-

рми якого будуть застосовані до цього подання ....». 

За бажанням можна додати «Коментарі для керівника конференції». 

ОБОВ'ЯЗКОВО натисніть «Зберегти та продовжити». 



Встановіть в графі «Мова форми» мову, на якій Ви будете подавати свої тези. 

Перевірте (змініть) дані в розділі «Автори» – ім'я та по батькові змініть на ініціали. 

При публікації тез доповіді іноземною мовою дозволяється вказувати імена (повністю) і 

прізвища. 

 
 

Додайте інших авторів за допомогою кнопки «Додати автора». Вкажіть дані для 

всіх авторів. Для кожного з них, якнайменше, повинні бути вказані ініціали, прізвище та 

Email. 

Відсортуйте авторів за допомогою синіх стрілок. Першими в списку авторів по-

винні бути вказані молоді вчені та студенти. Науковий керівник повинен бути в кінці 

списку авторів. 

Виберіть автора, з яким оргкомітет буде вести листування. Йому на пошту будуть 

приходити листи від оргкомітету конференції. 

 

 
 

Введіть назву публікації рядковими літерами «Як в реченнях». 

Скопіюйте у вікно «Тези доповіді» текст тез. Допускається тільки текст без рисун-

ків, таблиць та формул, набраних в «Редакторі формул» Word. Формули, набрані за до-

помогою інструменту «Вставка» - «Символ», допускаються. ЗАБОРОНЕНО використо-

вувати автоматично нумеровані і маркіровані списки. 



 
 

Заповніть вікно наукової дисципліни. Зазвичай воно відповідає назві навчальної 

дисципліни. 

Введіть у вікно «Класифікаційна схема» код УДК. Посилання на кодифікатор зна-

ходиться поруч з вікном введення. 

 

 
 

Введіть ключові слова. 

Вкажіть код мови публікації (Український=uk; Русский=ru; English=en; 

Deutsch=ger; Polski=pol). Коди інших мов ви знайдете за посиланням «Додаткові коди». 

Якщо робота виконується в рамках наукових грантів або теми, вкажіть їх в розділі 

«Спонсоруючі організації – Агенції». 

Скопіюйте список використаних джерел в «Посилання». Кожне джерело повинно 

починатися з нового рядка. ЗАБОРОНЕНО використовувати автоматично нумеровані 

списки літератури. 



 
 

Натисніть «Зберегти та продовжити». 

Про успішне подання тез буде свідчити напис «Подання завершено». Вам буде на-

діслано електронного листа. Надалі Ви зможете відслідковувати свої тези за посиланням 

«Активні подання» або електронною поштою. 

 

 
 

Після перевірки оргкомітетом тези будуть опубліковані в розділі «Презентації». 


