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Форма проведення: комбінована

Екзамен складається з 4 частин (Reading, Vocabulary, Grammar, Speaking), 
перші три з яких проводяться письмово у формі тестування, четверта є усною 
і передбачає висловлювання відповідно до поданої комунікативної ситуації.

Тривалість проведення письмової частини: 1,5 год.

Максимальна кількість балів:
за письмову частину -  ЗО балів, за усну -  10 балів.

Критерії оцінювання:
I -  Reading (перевірка розуміння текстів фахового спрямування) -  до 10 
балів (3 бали за кожну правильну відповідь);
II -  Vocabulary (володіння юридичною лексикою) -  до 10 балів (0,5 
балів за кожну правильну відповідь);
III -  Grammar (уміння граматично правильно оформлювати мовленнєві 
висловлювання) -  до 10 балів (0,5 балів за кожну правильну відповідь);
IV -  Speaking:

-  змістове наповнення -  до 2 балів;
-  вимова -  до 2 балів;
-  лексико-граматичне оформлення -  до 2 балів;
-  структура висловлювання -  до 2 балів;
-  інтерактивна взаємодія -  до 2 балів.



Перелік тем, які виносяться на екзамен:

Reading and Vocabulary: Office, Using Money, Business Communication, 
International Management, Job, Leadership and Group Dynamics (Career Paths: 
Management / Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith -  J.D. -  Express 
Publishing, 2013).

Grammar: present, past and future tense forms, modal verbs, passive voice, 
conditionals, verbals, reported speech, clauses.

Speaking:
1. You are an employer for a store. Talk to a job applicant for a managerial 

position about his or her qualifications, work experience and skills.
2. How can a person prepare for a job interview? Why is it important to dress 

appropriately for a job interview?
3. What are some reasons for being fired from a job? What can a person do to 

limit the chance of being fired?
4. You are a manager. Talk to a secretary about the scheduling conflicts and 

changing meetings.
5. What devices might be used in a presentation? How can you express 

information about numbers in a presentation? What is the importance of 
body language in presentation? How might acceptable body language vary 
from country to country?

6. Why is time management important? How can you minimize distractions at 
work?

7. You are a manager. Your company needs new supplies. Negotiate with a 
supplier about prices, discounts, and conditions for your order.

8. How can difference between cultures affect business interactions? What are 
some ways to avoid misunderstandings in international business?

9. What are some common types of business correspondence? What tone is 
appropriate for different kinds of correspondence?

10. What are some types of business? Why is it important to understand 
different business types?

11. What are some types of people who make up a successful team? What are 
some ways to improve a team's productivity?

12. Why is delegating tasks an important part of a manager's job? What factors 
might a manager consider when delegating tasks?

13. What are some situations where negotiations are necessary? What are some 
strategies for successful negotiation?

14. What can managers do to ensure that a meeting is successful? What are 
some key roles at a meeting?

15. What does it mean to be promoted, and how does it usually happen? What 
are some advantages and disadvantages of receiving a promotion?
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