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Що таке

Pearson Test of 
English?



Міжнародні екзамени, 

які підтверджують рівень 

володіння англійською мовою 

як іноземною



На кого розрахований

Pearson Test of 
English 
General?



Тест для підлітків та дорослих



Які є рівні в

Pearson Test of 
English?



PTE Рівень CEFR

A1 foundation A1

Level 1 elementary A2

Level 2 intermediate B1

Level 3 upper intermediate B2

Level 4 advanced C1

Level 5 proficient C2



Які переваги

Pearson Test of 
English?



 Безстроковий міжнародний сертифікат

 Визнаний Міністерством Освіти України

 Зрозумілий та чіткий формат екзамену

 Зручна підготовка

 Головне – знання англійської мови, а не 
формата тесту 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Від 20.02.2015 р. № 192
• Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали  

міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту у поточному 
навчальному році …Pearson Test of English (PTE) … рівня B-1 - для 
загальноосвітніх навчальних закладів, B-2 - для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням іноземних мов, результати зазначених 
іспитів зараховуються як атестація. У додаток до атестата про повну 
загальну середню освіту виставляється атестаційна оцінка з цих 
предметів 12 балів.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Від 20.02.2015 р. № 192
• Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали  

міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту у поточному 
навчальному році …Pearson Test of English (PTE) … рівня B-1 - для 
загальноосвітніх навчальних закладів, B-2 - для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням іноземних мов, результати зазначених 
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Від  11.03.2015 р. №  1/9-120

• Створити умови для вивчення англійської мови, як мови 
міжнародного академічного спілкування, задля досягнення 
випускниками ВНЗ рівня В2 відповідно до Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти. У разі надання студентом 
міжнародного сертифікату з підтвердженням цього рівня 
володіння англійською мовою, такий студент (за бажанням) 
звільняється від вивчення цієї дисципліни.



For university teachers



в Україні

Pearson Test of 
English



• В Україні з 2010 року

• Видано понад 5000 сертифікатів

• 3 тестових сесії щороку

• 10 центрів тестування

• Виїзні сесії у Вашому навчальному закладі



Широко визнаний у світі та в 
Україні 

Pearson Test of English

1
2
3

Зрозумілий формат

Комунікативний підхід

4
Безстроковий сертифікат5

Усі рівні (А1-С2)



Формат РТЕ 

PTE Structure



The exam structure

 Integrated skills

 Rewards positive 

achievement
 Only 2 exam papers. 

 Clearly linked to the CEFR 

system. 



The exam structure

Paper 1

 Listening
 Reading
 Writing

 2 hours

Paper 2

 Speaking

 75%

 7 minutes

 25%



The exam structure

Paper 1

 Listening
 Reading
 Writing

 2 hours

 75%



Listening Section One

 Multiple choice



 Dictation 

Listening Section Two

You will hear a short text about press freedom. 
Listen to the whole recording once. Then you 
will hear the recording again with pauses for 
you to write down what you hear. Make sure 
you spell the words correctly. 



 Dictation 

Listening Section Two

There have been a number of cases 
recently in which celebrities have 
successfully challenged the right of 
newspapers to print stories about them. 
This raises the issue of where the line can 
be drawn between the individual’s right to 
privacy and the public’s right to know.



Listening Section Three

 Gap fill



Reading 

 Multiple choice (x2)

 Open comprehension 

questions

 Gap fill 











Writing



Section 8 – Compulsory email

 Related to the reading from section 7

Writing



Writing

Section 9 – 2 options, write 1.

 Essay

 Article

 Report

 Blog entry

 Review



The exam structure

Paper 2

 Speaking

 7 minutes

 25%



Speaking

Part 1 – Monologue 1.5 minutes

Part 2 – Discussion 2 minutes



Speaking

Part 1 – Monologue 1.5 minutes

Part 2 – Discussion 2 minutes

Part 3 – Picture Description 1.5 minutes

Part 4 – Role Play 2 minutes
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