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1. Прагмалінгвістичний аспект категорії здивування. 

2. Когнітивні та прагмасоціолінгвістичні аспекти динаміки концепту 

TREE. 

3. Гендерний аспект концептосфери ДРУЖБА (на матеріалі англійської та 

української мов). 

4. Характеристика усічення в сучасній англомовній пресі. 

5. Соціолінгвістичні особливості абстрактних іменників в англійській 

мові.   

6. Власні назви в англійській лінгвокультурі: етимолого-транспозиційний 

аспект. 

7. Особисте ім’я в сучасній англійській мові: лінгвокультурологічний 

аспект. 

8. Латинські запозичення в сучасній англійській мові. 

9.Запозичення в американський варіант англійської мови: 

лінгвокультурологічний аспект. 

10. Англійські антропоніми та їх лексикографічне представлення. 

11. Мовні акти зі значенням попередження небажаної дії в сучасній 

французькій мові. 

12. Сполучні прислівники як засіб міжфразового зв'язку в сучасній 

французькій мові: на матеріалі художньої і науково-лінгвістичної літератури. 

13.  Дискурс і система сурядних сполучників сучасної французької мови. 

14. Механізми формування індивідуально-авторських неологізмів у 

сучасній французькій мові. 

15. Омонімія дієслівних конструкцій із займенником "il" в сучасній 

французькій мові. 

16. Фразеосемантичне поле "емоційні стани людини": на матеріалі 

французької мови. 

17. Концепт "Patrie" у французькій мові Канади. 

18. Мовні засоби вираження категорії "точка зору" в сучасному 

французькому наративному тексті. 

19. Дискурс перемовин в англомовній діловій комунікації. 

20. Паралімпійська лексика в сучасній англійській мові: структурно-

семантичні та функціонально-нормативні особливості. 

21. Теоретико-стратегічна реалізація пропозиції в англомовній 

журнальній рекламі (на матеріалі реклами товарів «краси» і «здоров’я»). 

22. Англійський лінгвокультурний концепт СУМНІВ і засоби його мовної 

маніфестації. 

23. Мовні засоби репрезентації американського політичного блог-

дискурсу. 



24. Функціональні характеристики англійських вигуків в різних типах 

дискурсу. 

25. Прагматичний аспект компліментарних висловлювань (на матеріалі 

англо-американської художньої літератури). 

26. Особливості трансформацій у процесі перекладу фразеологічних 

одиниць з англійської мови на українську. 

27. Основні способи перекладу умовних речень в текстах 

публіцистичного стилю з англійської мови на українську: комунікативно-

прагматичний та перекладознавчий аспекти. 

28. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів англійської мови з 

назвами предметів побуту. 

29. Переклад національних реалій на матеріалах текстів художньої 

літератури (англійські казки). 

30. Будова та функціонування складних іменників у сучасній німецькій 

мові. 

31. Гіперболи в текстах різних жанрів та їх переклад українською мовою 

(англо-українські співвідношення). 

32. Лексико-граматичні особливості німецькомовних афоризмів. 

33. Особливості функціонування речень з інверсією у англомовній 

художній літературі та їх відтворення українською мовою. 

34. Перекладознавчий аспект категорії кількості в англійських 

фразеологізмах і сталих виразах. 

35. Перекладознавчий аспект категорії кількості в німецьких 

фразеологізмах і сталих виразах. 

36. Англомовний ювенальный медіатекст: когнітивно-семіотичний 

аспект. 

37. Варіативність валентнісних характеристик дієслова і фактори, що їх 

обумовлюють. 

38. Англомовна термінологія альпінізму. 

39. Домен кількості в лексико-семантичному просторі англійської мови. 

40. Види фразеологічної номінації в англійській мові. 

41. Фольклорно-мовна картина світу в текстах англійських дитячих 

віршів nursery rhymes. 

42. Мовні форми репрезентації реальності і вимислу в англійській 

літературній казці.  

43. Найменування наук та їх похідні в термінологічному просторі 

сучасної англійської мови. 

44. Категорія професійного діяча в пареміологічній системі англійської 

мови. 

45. Механізми утворення фразеологічних інновацій в англійській мові. 

46. Мотиваційна основа фразеологічних одиниць з антропонімним 

компонентом в англійській мові. 

47.  Мотиваційна основа фразеологічних одиниць з топонімним 

компонентом в англійській мові. 



48. Структурно-семантичні та функціональні параметри терміносистеми 

екомаркетингу (на матеріалі англомовної публіцистики). 

49. Вербальні маркери сугестії в сучасному американському юридичному 

дискурсі.  

50. Мультимодальність сучасного англомовного масмедійного 

комунікативного простору. 

51. Прагмастилістичний та лінгвосинергетичний аспекти англомовної 

детективної розповіді.  

52. Лінгвальні та паралінгвальні засоби актуалізації егоїзму комунікантів 

(на матеріалі англомовної художньої прози ХХ – ХХІ століть). 

53. Лінгвістичний аналіз інтермедіальності англомовних художніх текстів 

ХХ – ХХІ століть у когнітивно-семіотичному аспекті.  

54. Лінгвальні засоби авторизації в сучасному англомовному 

журнальному дискурсі.   

55. Структура та динаміка вербально-конфліктних ситуацій в 

англомовному дискурсі. 
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