РЕЄСТРАЦІЯ НА
IELTS ОНЛАЙН
Для реєстрації вам буде потрібна сканована копія чинного документу, що
засвідчує вашу особу, яка містить наступну інформацію: номер
документу, термін дії, фотографія, ПІБ, дата народження, підпис.
Важливо: в процесі реєстрації ви можете завантажити тільки 1 файл, розмір якого не
перевищує 1,5Мб. Сканована копія вашого документу має бути в повний розворіт,
чіткою, вся інформація на ній має бути видною.
Зверніть, будь ласка, увагу, що вам дається 30 хв для завершення
реєстрації на тест та 3 дні для оплати.

1. На офіційному сайті Тест Центру в розділі https://
ielts-kiev.com.ua/more_exams/29 оберіть місто,
дату та модуль здачі іспиту.
2. Поряд з обраною датою тесту натисніть на значок
«реєстрація» і заповніть форму.
3. Перейдіть по отриманому посиланню в систему
онлайн бронювання. Це ж посилання для
продовження бронювання буде відправлено вам на
адресу вказаної електронної пошти.
4. Зверху зправа оберіть мову– російську/англійську.
5. Перевірте вірність вибору дати та модуля.
6. Якщо у вас є медичні показання для особливих
умов здачі тесту, підтверджені офіційними
документами, ми рекомендуємо вам зв'язатися з
фахівцями IELTS Центру до початку бронювання.
Всім іншим кандидатам необхідно пропустити пункт
«Особливі вимоги».
7. Натисніть «Обрати» поруч з датою тесту і далі
кнопку «Продовжити».
8. Якщо у вас вже є аккаунт в системі онлайн
бронювання, то введіть логін і пароль і
перейдіть до п.14 даної інструкції.
9. Якщо ви новий користувач сайту, то вам
необхідно зареєструватися для подальшої
реєстрації на IELTS, натиснувши "створити нового
коистувача"
10. Будь ласка, заповніть розділ «особисті дані»,
«контактна інформація», «професія та освіта»,
«поштова адресу»: дані заповнюються
англійською мовою і повинні збігатися з
інформацією в вашому паспорті.
11. Після закінчення вам автоматично буде
запропоновано ім'я користувача: необхідно
придумати і підтвердити пароль.
12. Натисніть кнопку «зареєструватися», уважно
прочитайте всі пункти розділу
«Умови здачі іспиту IELTS» і поставте позначку
про те, що ви ознайомлені і згодні.

13. Далі перейдіть в розділ подачі заявки на іспит і
заповніть всі поля, включаючи термін дії та
номер документу, що засвідчує особу (номер
паспорту), за яким ви реєструєтесь.
14. Завантажте скановану копію повного розвороту
паспорту, розміром 1.5 МБ
15. При необхідності оновіть ваші дані, контактну
інформацію на сайті та натисніть продовжити:
заповніть необхідні поля, ваші паспортні дані вже
збережені в системі
16. Розділ «Приймаючі організації» заповнюється для
подальшої відправки ваших результатів іспиту
IELTS безпосередньо в освітні установи / урядові
органи / професійні організації / роботодавцям. Ви
також можете подати запит на випуск додаткового
сертифіката після здачі тесту.
17. Просимо вас звірити всі дані, уважно
ознайомитися з розділом «Правила і умови
здачі тесту» і далі перейти до способу оплати
іспиту.
18. Оберіть опцію «Оплатити банківським переказом або
готівкою», виберіть місто здачі тесту, перейдіть за
посиланням і роздрукуйте квитанцію для оплати в
Банку. Ви можете оплатити як банківським
переказом в будь-якому банку, так і онлайн з
особистого кабінету свого банку (якщо підключена
така система, наприклад, Приват24-онлайн) за
вказаними в квитанції реквізитами. Термін оплати за
квитанцією - три дні. Однак ми рекомендуємо не
відкладати оплату, тому що без надходження
грошових коштів ваша реєстрація буде автоматично
анульована після 3 днів.
19. Після того, як ви зробили оплату, просимо вас
обов'язково відправити скановану копію чека на
електронну пошту IELTS Тест Центру:
exam@studinter.com
20. Як тільки оплата надійде на рахунок компанії, ми
повідомимо вас про це електронною поштою.

Кандидат вважається зареєстрованим на іспит тільки після того, як оплата за тест буде підтверджена.

