
Етапи процесу реєстрації користувача 

1. Оскільки сайт конференції «Друкарство молоде» підтримує дві мови 

інтерфейсу (українську, англійську), спочатку необхідно обрати робочу мову 

(автоматично встановлено українську, рис. 1.1). 

 

 
Рис. 1.1. Головна (Домашня) сторінка конференції «Друкарство молоде» 

 

2. Скористатись пунктом головного меню Про нас у ПОДАННЯ → 

«Надсилання доповідей» за посиланням: http://dm-

conf.vpi.kpi.ua/2022/user/account (рис. 1.2). 
 

 
Рис. 1.2. Сторінка «Про нас» з посиланням на реєстрацію 

 

При натисканні на посилання http://dm-conf.vpi.kpi.ua/2022/user/account, 

відкривається реєстраційна форма (рис. 1.3). 
 

http://dm-conf.vpi.kpi.ua/2022/user/account
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Рис. 1.3. Якщо користувач не зареєстрований у інших конференціях/журналах  

на платформах OСS/OJS 

 

Якщо користувач вже зареєстрований у інших конференціях/журналах 

системи OCS/OJS, необхідно перейти у свій Профіль/Теку 

користувача/Обліковий запис та здійснити уведення нового подання/тез (рис. 

1.4‒1.6). 
 

 
Рис. 1.4 

 



 
Рис. 1.5 

 

 
Рис. 1.6 

 

 

3. У вікні реєстрації необхідно заповнити всі обов’язкові поля позначені 

зірочкою (Ім’я користувача, Пароль, Повторіть пароль, Ім’я, Прізвище, 

Місце роботи/навчання, e-mail, Підтвердити e-mail, Держава). E-mail 

повинен бути унікальним. Надалі користувач може змінювати свій e-mail, 

однак Ім’я користувача змінити буде неможливо, адже Обліковий запис для 

кожного користувача створюється тільки один раз (рис. 1.7). 

Необхідно заповнити всі поля з додатковими відомостями про себе, що 

дозволить полегшити комунікацію редакторської групи з користувачем (По 

батькові, Телефон, Місце роботи/навчання, Біографічна довідка, URL 

тощо). 
 



 
Рис. 1.7 

 

4. Вибір ролей. Оскільки редакція конференції «Друкарство молоде» 

самостійно залучає Рецензентів, яких реєструє Менеджер журналу, необхідно 

реєструватись лише в ролях Читача та Автора, для чого потрібно встановити 

прапорці поруч (рис. 1.8). 
 

 
Рис. 1.8 

 

5. В процесі реєстрації необхідно уважно слідувати вказівкам системи та 

натиснути кнопку «Створити».  

6. На електронну пошту користувача з адреси журналу надійде лист з 

логіном та паролем, а також посиланням для верифікації нового користувача. 

Перехід за цим посиланням завершує процедуру реєстрації.  

7. У Теці користувача у ролі Автор здійснити завантаження тез та 

супровідної інформації подання/тез → «Нове подання» (рис. 1.9, 1.10). 
 

 



 
Рис. 1.9 

 

 
Рис. 1.10 

 

8. Після завантаження подання/тез та супровідної інформації у закладці 

Резюме здійснити Редагування метаданих, заповнивши обидві мови тез 

українську та англійську (рис. 1.11–1.13). 
 

 



 
 

Рис. 1.11 

 

 
 

Рис. 1.12 



 
 

Рис. 1.13 


