
ІНСТРУКЦІЯ ПО РЕЄСТРАЦІЇ  
ТА ПОДАННЮ СТАТЕЙ  

на МНТК «ПТ-2023» та студентську «ПРІТС-2023» 
http://conferences.uran.ua/ 
Натиснути вкладинку «ПРО НАС», Знайти Міжнародна Науково-технічна Конференція 
"ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ" 
Натиснути «Перегляд конференції». 

 
Або зайдіть за прямою адресою конференції http://conferenc.its.kpi.ua/2023 

Зайдіть на вкладинку «ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС». 
Натисніть сюди, якщо Ви вже зареєстровані у одній з конференцій на цьому сайті. 
АБО 

Заповніть форму «Профіль», щоб ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ на конференцію. 

http://conferences.uran.ua/
http://conferenc.its.kpi.ua/2023
http://conferenc.its.kpi.ua/2023/user/account?existingUser=1


 
Уважно заповніть всі поля та активуйте «галочки»: 

Натисніть підтвердження «Надішліть мені листа з іменем користувача та паролем для 
доступу». 
Робочі мови. 
Зареєструватися як- 
Читач: Сповіщається поштою про публікацію нових презентацій. 
Автор: Має можливість надсилати доповіді на конференцію. 

 



 
* Позначає обов'язкові поля. 
Натисніть «Створити». 
 

Надалі Ви працюєте зі своєю сторінкою «ТЕКА КОРИСТУВАЧА». Пряма 
адреса конференції http://conferenc.its.kpi.ua/2023 
 



Вибираєте  
Міжнародна Науково-технічна Конференція "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ" 
Автор 
 

 
 

Розпочніть подання доповіді на конференцію. 
 

Натисніть Перший крок процесу подання 

 
 



Після того як Ви зареєструєтесь на екрані з’явиться наступне вікно, де потрібно 

обрати секцію до якої ви подаєте тези. 

В полі Секція* - Оберіть секцію конференції, на яку Ви хочете подати свою доповідь. 

Після цього оберіть Тип сесії (натисніть на обраному). 

Для участі в студентській конференції оберіть «Тези на ПРІТС» 

 
 

 Потім у графі «Вимоги до подання» поставити ВСІ відмітки та натиснути 

«зберегти та продовжити». 

 
 

Крок 2. Вивантаження подання 



 

Натисніть Обзор… Оберіть файл з тезами на своєму ПК. Натисніть Вивантажити. 

Після появи назви файлу  

натиснути «зберегти та продовжити». 

Для нормального завантаження файлу до системи конференції, його розмір не 
повинен перебільшувати 5 МБ. 
 

Крок 3. Введення метаданих подання 



 

На цій стадії додаються всі автори , заповнюються дані про кожного 
автора. 
Заповніть поля Назва (Вашої доповіді) та Тези доповіді (АНОТАЦІЯ з Ваших тез) 

 

 В полі Індексна інформація впишіть мови доповіді ПРИКЛАД: uk; en 

Українська=uk; Русский=ru; English=en 

Натиснути «зберегти та продовжити». 
 

Крок 4. Вивантаження супровідних файлів 



 
Натисніть Обзор… Оберіть файл з тезами у формі pdf. або Експертний висновок чи 
квитанцію про оплату на своєму ПК. Натисніть Вивантажити. 

 
Заповніть Метадані супровідного файлу 

Натисніть «зберегти та продовжити». 
 

Крок 5. Підтвердження подання 



 
Далі натиснути «Підтвердження подання».  

Після цього на Вашу електронну адресу надійде лист з інформацією, що тези подані. 

 

Система керування конференціями, яку ми використовуємо, дозволяє 

Вам відслідковувати прогрес опрацювання доповіді. Для цього потрібно 

увійти на сайт конференції (http://conferenc.its.kpi.ua/2023) зі своїм іменем 

користувача та паролем. 

URL Вашого подання надійде разом із Подякою за подання доповіді на 

вказаний Вами при реєстрації e-mail. 

Після рецензування, прийде лист Підтвердження прийняття доповіді, 

або Лист із вказаними недоліками (які необхідно виправити і виправлений 

файл завантажити із своєї теки користувача).  

 

Виникли труднощі? Допомогу може надати Іванова Тетяна Львівна  

(e-mail: conf@its.kpi.ua ) (t.me/MNTK_PT). 


