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Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 
Значення оцінки 

36-40 

балів 

Виявлено повні та міцні знання матеріалу в обсязі, що 

визначено програмою, високий рівень автоматизованості 

і стійкості мовних навичок (мовна компетенція); 

високий рівень сформованості мовленнєвих вмінь і 

стратегій мовленнєвої поведінки; країнознавчої та 

лінгвокраїнознавчої компетенцій, який забезпечує 

ефективне спілкування з носіями мови в комунікативних 

ситуаціях;  розвинене вміння спілкуватися на професійні 

теми іноземною мовою в стандартних ситуаціях 

спілкування. 



33-35 

балів 

Констатовано достатньо високий рівень знань матеріалу, 

що визначено програмою, та відповідний рівень 

автоматизованості і стійкості мовних навичок (мовна 

компетенція); рівні сформованості мовленнєвих вмінь і 

стратегій мовленнєвої поведінки (мовленнєва 

компетентність), країнознавча та лінгвокраїнознавча 

компетентності та професійна іншомовна 

компетентність, які забезпечують в цілому ефективне 

спілкування на достатньо високому рівні.  Водночас 

оцінювання виявило незначні недоліки  у володінні 

мовленнєвою діяльністю та окремі прогалини в знаннях 

мови.     

30-32 

балів 

Констатовано середній рівень знань матеріалу, що 

визначено програмою, та відповідний рівень 

автоматизованості і стійкості мовних навичок (мовна 

компетенція); рівні сформованості мовленнєвих вмінь і 

стратегій мовленнєвої поведінки (мовленнєва 

компетентність), країнознавча та лінгвокраїнознавча 

компетентності та професійна іншомовна 

компетентність, які забезпечують спілкування на рівні, 

достатньому для нормальної комунікації.  Водночас 

оцінювання виявило низку недоліків  у володінні 

мовленнєвою діяльністю та прогалин в знаннях мови. 

27-29 

балів 

Виявлено достатній обсяг знань матеріалу, що визначено 

програмою та відповідно достатній рівень 

автоматизованості і стійкості мовних навичок (мовна 

компетенція); рівнів сформованості мовленнєвих вмінь і 

стратегій мовленнєвої поведінки (мовленнєва 

компетенція), країнознавчої та лінгвокраїнознавчої 

компетенцій та професійної іншомовної компетентності, 

які загалом уможливлюють  спілкування з носіями мови 

в комунікативних ситуаціях на достатньому рівні. 

Водночас оцінювання виявило поверхову обізнаність з  

мовною системою та невисокий рівень 

автоматизованості та стійкості мовних навичок,  суттєві 

недоліки у мовленнєвій діяльності та іншомовному 

професійно-орієнтованому спілкуванні, прогалини в 



знаннях у сфері країнознавства і лінгвокраїнознавства. 

24-26 

балів 

Виявлено достатній обсяг знань матеріалу, що визначено 

програмою та відповідно достатній рівень 

автоматизованості і стійкості мовних навичок; рівні 

сформованості мовленнєвих вмінь і стратегій 

мовленнєвої поведінки та професійної іношомовної 

компетентності, які загалом уможливлюють спілкування 

з носіями мови в комунікативних ситуаціях. Водночас 

оцінювання виявило низький рівень автоматизованості 

та стійкості мовних навичок та системні недоліки у 

мовленнєвій діяльності, а також значні прогалини в 

знаннях у сфері країнознавства та лінгвокраїнознавства 

менше 24 

балів 

Виявлено недостатній обсяг знань програмного 

матеріалу та відповідно низький рівень 

автоматизованості і стійкості мовних навичок; 

сформованість мовленнєвих вмінь і стратегій 

мовленнєвої поведінки та професійна іншомовна 

компетентність на рівнях, які не можуть забезпечити 

адекватне спілкування в комунікативних ситуаціях. 

 

Екзамен складається з двох частин: лексико-граматичне завдання (20 

балів) та усна відповідь англійською мовою з тематичних модулів  – 20 балів. 

 

Орієнтовний перелік питань: 

Лексико-граматичний тест включає питання відкритого і закритого 

типу. Кількість питань – 40. Кількість спроб – 1 . Максимальна кількість 

балів – 20. 

Зразок тестових питань: 

Choose the correct word to fill in the gap. 

Many different types of content can be protected by _______ 

a) police 

b) copyright 

c) government  



Complete the text  with one word for each gap: 

The traditional meaning of the word "publishing" means to ______ newspapers 

and ______ on paper and distribute them. But now with improved technology we 

have the Internet and other digital information systems. So, now _______ is done 

not only through printing but also electronically. 

 

 

Усна відповідь на питання з тематичних модулів: 

1. Imagine you are 30 years old. You have an interview to get a job. Answer the 

employer’s question: “Why do you want to work for our agency/publishing 

house/newspaper?” 

2. What is the difference between an editor and a proofreader? 

3. Do you believe that journalists write stories so they can be important and noticed 

on television/magazines/newspapers etc? 

4. If you could change any aspect of your personality, what would it be? 

5. How would you define success as an editor? 

6. What are the advantages and disadvantages of people getting the news from the 

Internet? 

7. If someone asked you to be a journalist, what kind of stories would you write 

about? 

8. What are the qualities that distinguish a good editorial? Are there certain essential 

attributes? 

9. What do you think is the most important thing the news should report? 

10. How can the media be helpful to people? 

11. What qualifications do you need to be a proofreader? 

12. Would you like to be a TV reporter or a journalist for a newspaper? Give the 

reasons to your answer. 

13.  You are talking with your friend about mass media. Tell him what sections of a 

newspaper do you like to read? Give the reasons to your answer. 



14.  You are talking with a groupmate about false information  in mass media. Tell 

your opinion:  should media outlets be punished for false information? 

15.  Your mother asks: “What Does It Mean To Publish?”. Give the answer . 

16. Imagine your nephew asks what is publishing. Answer her questions so  she could 

understand  what is it 

17. Tell your pen-friend the information about Osnovy Publishing company 

18. Your father doesn’t understand what does editor-in-chief do and what his 

responsibilities are.  Tell your father about this profession. 

19.  Imagine you are going to take part in a conference. Prepare your report on the 

topic “Copyright: what it is, how it works”. 

20.  What is the future for newspapers? 

21. Do you think that reading a newspaper is a good way to improve your English? 

22. Your grandmother doesn’t know that there are different types of editors. Tell her 

about their occupation and responsibilities. 

23. Which daily newspaper sells the most copies in the UK? Give the information 

about this paper. 

24. Imagine you are 28 years old. You are working for a publishing company. Your 

former classmate asks what are the responsibilities of editorial board member. 

Give him comprehensible answer. 

25. If the news reported your week, what would be the headline? 

26. There are many different types of editing in writing that a writer needs to know 

about when hiring an editor. What are the different types of editing services? 

 

You should answer the question in about 150-180 words 
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