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Процедура реєстрації в ІЕЕЕ 
 

Для початку реєстрації необхідно увійти на сайт: http://www.ieee.org/  та натиснути на кнопку «Join», як 

показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Стартове вікно сайту ІЕЕЕ 

 

Після натиснення на кнопку «Join» відкривається вікно, що дозволяє обрати тип членства: професійне або 

студентське/аспірантське.  З розміром щорічних членських внесків для обох типів, а також для технічних 

товариств ІЕЕЕ ви можете ознайомитися натиснувши на «dues». Обравши необхідний тип членства можна 

продовжити реєстрацію натиснувши кнопку  «Begin join process» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вікно вибору типу членства 

http://www.ieee.org/
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Після чого відкриється вікно, що зображене на рис. 3. Для продовження реєстрації необхідно створити 

власний обліковий запис ІЕЕЕ, для цього варто натиснутими на кнопку з написом «Create account». 

 

 
Рис. 3. Створення облікового запису 

 

Для створення облікового запису в ІЕЕЕ необхідно заповнити поля, що показані на рис. 4.  Будь ласка 

зверніть увагу, що «Given/First Name» - це ім’я, а «Last/Family/Surname» – прізвище.  Поле «Middle name» не 

обов’язкове для заповнення. Вкажіть ваші ім’я та прізвище, як вони вказані у вашому закордонному паспорті, або 

у разі його відсутності, у відповідності до правил транслітерації. Після заповнення всіх необхідних полів натисніть 

на «Create Account and Continue Joining». 

 

 
Рис. 4а. Реєстрація облікового запису 
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Відтепер ваш обліковий запис зареєстрований в ІЕЕЕ, в подальшому ви зможете заходити у систему ІЕЕЕ 

використовуючи вашу електронну пошту в якості логіна, та за допомогою паролю, що був вами введений на 

минулому кроці (рис. 4а).   Відповідний лист з повідомлення про створення облікового запису у системі ІЕЕЕ має 

надійти на вказану вами електронну пошту (рис. 4б). 

 

 
Рис. 4б. Лист підтвердження створення облікового запису ІЕЕЕ 

 

На наступному кроці вам необхідно ввести контакту інформацію: домашню та робочу адреси, домашній та 

робочій номери телефону (рис. 5а). Після введення даних необхідно натиснути на кнопку «Save». 
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Рис. 5а.  Введення контактної інформації 

 

Після цього необхідно ввести інформацію про вашу освітню або професійну діяльність. В разі якщо ви 

студент або аспірант, то необхідно відмітити поле з позначкою “I am a student studying at least part time”, в 

іншому випадку поле - “I am a professional” (рис. 5б).  

Для студентів та аспірантів, на рис. 5б показані обов’язкові поля, де необхідно вказати назву вищого 

закладу, академічну програму, аккредитованість вищого навчального закладу та ін. При введені назви 

навчального закладу достатньо ввести перші декілька літер, система ІЕЕЕ спробує знайти ваш ВНЗ у своїй базі 

даних. В тому випадку, коли вашого ВНЗ не буде у переліку, ви зможете його додати.  

Зауважте, що відмітка “Undergraduate” присвоїть вам звання IEEE Student Member, а  “Graduate” – 

IEEE Graduate Student Member. Після заповнення всіх полів варто натиснути на кнопку “Save” (рис. 5б). 
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Рис. 5б. Подання інформації про освіту для студентів та аспірантів 

 

В разі, якщо ви реєструєтесь як професійний член, що не є аспірантом, або студентом, то вам необхідно 

вказати інформацію про вашу професійну діяльність, а також отриману освіту, як це показано на рис. 5в. Після 

заповнення всіх полів необхідно натиснути на кнопку “Save”. 

 

 
Рис. 5в. Подання інформації про професійну діяльність та освіту для професійних членів 
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Якщо ви обрали професійне членство, то маєте право на знижки, що описані на рис. 6а. Перший вид 

знижок пов’язаний зі статусом України, як країни, що розвивається: Special Membership Option for Members in 

Developing Countries.  Другий вид знижок пов’язаний з мінімальним рівнем доходу, пенсійним віком, або 

тимчасовим безробіттям: Special circumstance options. Зверніть увагу, що два види знижок не об’єднуються, для 

вибору знижок натисніть на кнопку  “Edit” (рис. 6а). 

  

 
Рис. 6а. Інформація про знижки для професійних членів 

При виборі першого виду знижок вам необхідно обрати електронний вид членства в ІЕЕЕ, як показано на 

рис. 6б, та натиснути кнопку “Save”. Цей вид знижок дає 50% економію, однак доступ до будь-яких наукових 

ресурсів ІЕЕЕ здійснюється виключно електронним шляхом. Більше інформації про електронний вид знижок, ви 

можете знайти за наступним посиланням:  

https://www.ieee.org/membership_services/membership/join/emember_join.html 

  

 
Рис. 6б. Традиційне або електронне членство 

 

При виборі другого типу знижок ви також може отримати 50% знижку, якщо підпадаєте під одну з трьох 

опцій: 1. Minimum Income – якщо ваш дохід за рік менший 13800 у.е. (доларів США); 2. Retired – якщо вам вже є 

62 роки і ви не працюєте на повну ставку (необхідно ввести дату вашого народження); 3. Unemloyed – якщо ви 

тимчасово безробітні.   

Після вибору однієї зі знижок необхідно натиснути на кнопку “Save” (рис. 6в). 

 

https://www.ieee.org/membership_services/membership/join/emember_join.html
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Рис. 6в. Знижки пов’язані з віком та рівнем доходів 

 

У випадку, коли ви хочете стати членом технічних товариств або рад ІЕЕЕ та передплатити наукові публікації 

цих товариств, вам необхідно обрати одне з них, або більше, у відповідності до переліку показаного на рис. 7. В 

якості прикладу, розглянемо технічне товариство «Power Electronics». 

 

 
Рис. 7. Перелік технічних товариств та рад ІЕЕЕ 
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Після вибору «Power Electronics» ви зможете також передплатити наукові журнали, що публікуються при 

підтримці цього товариства (рис. 8). Вартість річної передплати наукових журналів залежить від типу членства, що 

ви обрали.  
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Рис. 8. Перелік наукових видань Power Electronics Society 

 

Надалі необхідно ввести додаткову інформацію, для цього необхідно відповісти на запитання: Чому я 

приєднався до ІЕЕЕ? Обравши одну з відповідей, або ввівши свій варіант, ви також можете ввести членський 

номер ІЕЕЕ, того, хто вас загітував приєднатися до ІЕЕЕ. Це дасть змогу цій особі зменшити власний членський 

внесок на наступний рік. Більше інформації тут: 

https://www.ieee.org/membership_services/membership/join/mgm.html 

 

Після введення необхідної інформації натисніть на кнопку «Proceed to Checkout» (рис. 9). 

 

 

 

https://www.ieee.org/membership_services/membership/join/mgm.html
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Рис. 9. Введення додаткової інформації 

 

На наступному кроці вам необхідно додати інформацію про вашу платіжну картку: тип та номер картки, 

дата до якої картка дійсна, секретний код зі  зворотної сторони, назва картки для ІЕЕЕ, а також адресу, що була 

зареєстрована у банку на цю картку. Для збереження інформації необхідно натиснути на кнопку “Save” (рис. 10). 
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Рис. 10. Введення платіжної інформації та оплата 

 

Зауважте, що ваша платіжна картка повинна мати можливість оплати на бажану вам суму через електронні 

системи та не мати банківських обмежень. Останнім кроком є ознайомлення з правилами ІЕЕЕ: IEEE Terms of 
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Membership and IEEE Terms & Conditions, та встановлення відмітки про згоду з цими правилами. Після чого 

необхідно натиснути на кнопку “Confirm Membership” (рис. 10). 

Якщо не було допущено помилок на описаних кроках реєстрації та не виникло проблем з оплатою через 

платіжну картку, то після перезавантаження сторінки браузера ви побачите сповіщення про успішну оплату річних 

членських внесків ІЕЕЕ. А також отримаєте сповіщення про це на вашу електронну пошту. 

 

Більше інформації про ІЕЕЕ ви можете знайти на сайті ІЕЕЕ http://www.ieee.org/ , або на сайті Секції ІЕЕЕ 

Україна http://www.ieee.org.ua/ 

  

З повагою, 
Секретар Секції ІЕЕЕ Україна 
Пічкальов Євген Сергійович 
E-mail: pichkalyov@ieee.org 
Skype: pes3220  
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