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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 -  30 балів, за усну -  10 балів.

Критерії оцінювання:
I -  Reading (перевірка розуміння текстів фахового спрямування) -  до 10 
балів (2 бали за кожну правильну відповідь);
II -  Vocabulary (володіння лексикою фахового спрямування ) -  до 10 
балів (0,7 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.

Орієнтовний перелік питань:

Reading and Vocabulary: The world of publishing professions, the history 
of books, the history of publishing, journalism, news story, advertising.

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



Speaking:
1) Talk about skills and qualities which a good reporter needs for his/her 

work.
2) Give information about publishing houses in Ukraine.
3) Characterize the main items of publishing professions.
4) What role do books play in our life?
5) Distinguish types of editors and their responsibilities.
6) Tell about the process of publishing.
7) Explain the functions of advertising.
8) Single out the main traits of character for a journalist.
9) Describe newspaper and magazine editing in Ukraine.

10) What is the role of advertising in modem society?
11) Tell about editing and its types.
12) What is your favourite periodical? Why?
13) Tell about advertising and its types.
14) What are the ways of making the story better?
15) Tell about professional skills that a good journalist should have.
16) What are the journalists' primary objectives?
17) What do you think is the most important profession in the world of 

publishing professions?
18) Tell about types of publications and their role in people’s lives.
19) Find out pros and cons of e-books.
20) Tell about techniques used to persuade customers’ minds.
21) Describe your favourite book, its genre, type, plot. Think over the ways 

the author used to attract readers’ attention.
22) When you think of the journalist what comes to your mind?
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