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Вступ
Навчальний посібник «Professional English: Central Banks and 

Monetary Policies» призначений для студентів усіх спеціальностей 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», відповідає вимогам ОПП 
щодо підготовки бакалаврів за спеціальностями 0.501 «Економіка та 
підприємництво». Посібник  поглиблює вивчення тематики, передба-
ченої програмою навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова», 
продовжуючи серію посібників для вивчення цієї дисципліни.  Проте, 
завдяки своїй інформативності у поєднанні з комунікативною спря-
мованістю мовленнєвої діяльності, посібник може використовуватись 
поза межами навчальної програми, що можна вважати його особливіс-
тю та актуальністю. 

Широке використання оригінальних матеріалів з аутентичних дже-
рел (періодики, інформації з реальних сайтів банків, форумів тощо) 
відповідає сучасним тенденціям навчання.

Навчальний посібник ««Professional English: Central Banks and 
Monetary Policies» призначений для розвитку навичок і умінь з різних 
видів мовленнєвої діяльності з фахової англійської мови. Підібрані 
аутентичні тексти мають інформативний характер і забезпечують за-
своєння базових знань з банківської тематики та знайомство з широко 
вживаною термінологією банківської галузі. Завдання орієнтовані на 
формування та розвиток іншомовних навичок шляхом виконання різ-
номанітних розвиваючих та інтерактивних вправ та завдань проблем-
ного характеру. Комунікативна спрямованість вправ та запропоновані 
запитання для обговорення  стимулюють студентів аналізувати,  обмі-
нюватися думками, що підвищує іншомовну компетентність.

Структура посібника дозволяє ефективно засвоїти тематичний ма-
теріал під час практичних занять та закріпити його у самостійній робо-
ті. Кожен розділ складається з трьох секцій, які виконують різні функ-
ції: Section 1 містить основний текст за тематикою та вправи лексичної 
спрямованості; Section 2 продовжує тематику, представляючи тексти 
з завданнями аналітичного та проблемного характеру з різних видів 
мовленнєвої діяльності;  Section 3 містить додаткові інформаційні ма-
теріали, які вивчаються самостійно. Наявність двомовного словника по 
кожній темі створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння 
змісту текстів. Крім того, матеріали,  які не увійшли до основних роз-
ділів посібника, але, на думку авторів, представляють певний інтерес 
для користувачів, зібрані у додатковій частині.


