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ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ 

 з дисципліни «Іноземна мова спеціальності» 

 

 

Галузь знань: 29    «Міжнародні відносини» 

Спеціальність:     291   «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та     

регіональні студії» 

Освітньо-професійна 

програма:           «Міжнародна інформація» 

 

Курс – 4                             Семестр – 7, 8 

 
 

 

 

 

 

 



 

Домашні завдання  

 

Домашні завдання (ДЗ) виконуються в сьомому та восьмому семестрах, 

відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з 

метою закріплення та поглиблення мовних знань, навичок та мовленнєвих умінь 

студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що викладається 

у п’ятому та шостому семестрах. 

Домашнє завдання №1 та №2 виконується на основі навчального матеріалу, 

винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модулю №1 

«Міжнародна інформація». Конкретна мета завдання №1 полягає у вивченні та 

засвоєнні основних понять міжнародної інформації, а саме її аспектів, ресурсів 

тощо. Виконання, оформлення та захист домашнього завдання №1 та №2 

здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних 

рекомендацій. Час, потрібний для виконання домашнього завдання №1 та №2 – 2 і 

4 години самостійної роботи відповідно. Тема Домашнього завдання №1, яке 

виконується у вигляді реферату/ презентації: «NATO. Its policies, activities & 

structures». Тема Домашнього завдання №2, яке виконується у вигляді реферату/ 

презентації: «The UN and it mission». 

Домашнє завдання №3 та №4 виконується на основі навчального матеріалу, 

винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модулю №2 

«Міжнародний бізнес». Конкретна мета завдання №3 полягає у підготовці 

презентації про міжнародне економічне партнерство України та підбору і 

підготовці матеріалу для обговорення умов укладання економічних угод. 

Виконання, оформлення та захист домашнього завдання №2 здійснюється 

студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання домашнього завдання №2 та №3 – по 8 годин 

самостійної роботи. Тема Домашнього завдання №3, яке виконується у вигляді 

реферату/ презентації: «The European Commission, its philosophy and activities». 

Тема Домашнього завдання №4, яке виконується у вигляді реферату/ презентації: 

«Free trade agreements and the WTO». 

 

 

 
 


