
 

 

 

Інструкція для авторів конференції «Інновації молоді – машинобудуванню» 

 

Подавати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі. Якщо ви вже реєст-

рувалися у будь-якої конференції на платформі Open Conference Systems, то заходьте на 

нашу конференцію з цими обліковими даними. Повторна реєстрація при цьому непотріб-

на. 

 Після реєстрації зайдіть на сайт конференції. 

Перевірте в своєму профілі http://s-konf.mmi.kpi.ua/imm2018/user/profile#authorRole 

(знизу сторінки), щоб стояла галочка «Автор» и натисніть «Зберегти». 

 

 
 

Перейдіть по посиланню http://s-konf.mmi.kpi.ua/imm2018/author/submit 

Виберіть секцію конференції, на яку подаєте доповідь. 

В розділі «Вимоги до подання» поставте ВСІ галочки, потверджуючи, що ваші пу-

блікації відповідають цим вимогам. 

 

 
 

http://s-konf.mmi.kpi.ua/imm2018/search/schedConfs
http://s-konf.mmi.kpi.ua/imm2018/user/profile#authorRole
http://s-konf.mmi.kpi.ua/imm2018/author/submit


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

рми якого будуть застосовані до цього подання….». 

За бажанням можна добавити «Коментарі для керівника конференції». 

Обов’язково! Натисніть «Зберегти та продовжити». 

Змініть свої Ім’я та По батькові на ініціали (інакше в презентації стаття буде опуб-

лікована з повними ім’ям та по батькові що недопустимо).  

 

 
 

Якщо авторів більше одного – додайте їх за допомогою кнопки «Додати автора». 

Відсортуйте за допомогою стрілочок авторів в тому порядку, в якому вони вказані 

в публікації, та вкажіть основну контактну особу для спілкування з редакцією. 

 

 



 

Введіть назву публікації ЗАГОЛОВНИМИ буквами. 

У вікні "Тези доповіді*" вводяться анотація тез об'ємом не більше 100 слів. 

 

 
 

Заповніть вікна наукової дисципліни, код УДК, ключові слова через крапку з ко-

мою. 

Вкажіть код мови публікації (Українська=uk; Русский=ru; English=en). Коди інших 

мов тут http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php 

Якщо робота виконується за кошти гранту чи теми, вкажіть це в «Спонсоруючі ор-

ганізації» (Агенції). 

Обов'язково скопіюйте ПОШТУЧНО список використаних джерел в "Посилання". Ко-

жне джерело слід копіювати ОКРЕМО, щоб не допустити автонумерацію. У цьому вікні 

нумерація не допускається. 

Натисніть «Зберегти та продовжити». 

 

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php


 
 

Увага! В «Выберите файл» ви повинні закачати файл своєї публікації в форматі 

PDF. 

Натисніть «Вивантажити». Натисніть «Зберегти та продовжити». Назва файлу ав-

томатично зміниться на унікальну. 

 
В розділі «Супровідний файл» ОБОВ’ЯЗКОВО поставте галочку «Дозволити реце-

нзентам доступ до файлу». 

 



 
 

Натисніть «Зберегти та продовжити». 

І ще раз натисніть «Зберегти та продовжити». Ви попадете на сторінку «КРОК 4. 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОДАННЯ». 

Натисніть «Підтвердити подання». 


