ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
НА ІСПИТ PTE ACADEMIC?
Перейдіть за посиланням: https://pearsonpte.com/pte-academic/

1

Щоб зареєструватися на PTE Academic,
прогорніть сторінку вниз та натисніть
«Book now».

2

Введіть назву країни (Ukraine) та
натисніть «Search».

3

Система запропонує вам обрати
центр тестування, що знаходиться
найближче до вас (в Україні відкрито
один офіційний центр тестування).
Оберіть дату іспиту та доступний час.
Якщо дата та час іспиту вам підходить,
натисніть «Book».
!!!УВАГА!!! ЧАС СКЛАДАННЯ ІСПИТУ ВКАЗАНО ЗА ЛОНДОНОМ,
ВРАХОВУЙТЕ ЦЕ ПІД ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ.
Перевірте інформацію та натисніть на
«Sign in or create full profile».

4

5

6

Якщо у вас немає акаунту, натисніть
«Sign Up Today».

Заповніть всі необхідні поля для
створення вашого акаунту:
• Ім’я користувача
• Ім’я (латинськими літерами для
відображення в сертифікаті)
• Прізвище (латинськими літерами
для відображення в сертифікаті)
• Електронну пошту
• Пароль (заборонено
використовувати ваш username,
email та будь-які дані, вказані
вами вище; обов’язкова
наявність великої літери;
обов’язкове використання цифр і
знаків. Наприклад, Dinternal-21)
• Електронну пошту та пароль
потрібно ввести двічі для їх
верифікації.
та натисніть «Next».

Після внесення всієї необхідної
інформації натисніть «Proceed».

7

Заповніть ваші персональні дані:
• дату народження (Date of birth)
• стать (Gender)
• місто, де ви народились
(City of birth)
• країну, де ви народились
(Country of birth)
• громадянство (Coutry of
Citizenship)
• адресу проживання (Address)
• країну проживання (Country)
• місто проживання (City)
• телефон
Поставте галочку навпроти
відповіді «yes..», якщо ви готові
зареєструватись на іспит сьогодні
і складання іспиту не вимагає
особливих організаційних умов та
натисніть «Next».

8

9

Далі система у вас запитає, чи є у
вас валідний документ, що засвідчує
вашу особу з фотографією, адже без
надання документу адміністратору
центру тестування, вас не допустять
до складання іспиту. Якщо такий
документ у вас є, постате галочку та
натисніть «Proceed».

Обов’язково відмітьте згоду на
обробку персональних даних (Privacy
Policy), інші два пункти відмічайте за
бажанням.
Натисніть «Register account».

10
11

Вітаємо! Ви створили акаунт і на
вашу електронну пошту надійшло
повідомлення.

Натисніть «OK» та почекайте, поки
завантажиться сторінка.

ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ НА ІСПИТ
ЗАПОВНІТЬ НАСТУПНІ ПУНКТИ:

1
2
3
4

Виберіть мову, якою спілкуєтесь
вдома.

ВАЖЛИВО! Обов’язково
введіть код DINTERNAL2021 у
відповідне поле
Відмітьте поля I agree. Таким
чином Ви погоджуєтесь з умовами
організації та проведення іспиту.

У наступних чотирьох питаннях
виберіть той варіант, що найбільше
Вам підходить та натисніть «Next».

5

Перевірте ще раз інформацію щодо
іспиту та натисніть «Proceed to
Checkout».

6

Натисніть «Accept».

7

Заповніть дані банківської картки для
оплати іспиту.

8

Якщо Billing information не заповнилась
автоматично, введіть наступні дані:
• Ім’я (латинськими літерами)
• Прізвище (латинськими літерами)
• Країну (Ukraine)
• Адресу проживання
• Місто проживання
• Поштовий індекс – за бажанням
• Телефон
• Електронну адресу
Перевірте коректність вказаної
інформації та натисніть «Next» для
продовження реєстрації.

ВІТАЄМО! ВИ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЬ НА ІСПИТ!

