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№

Прізвище, ім’я та по батькові

Тема дипломної роботи

1.

Бабичева Аліна Іванівна

"Вербалізація концепту "Нонконформізм" у
творах американських письменників-хіппі"

2.

Башинська Аліна Вячеславівна

"Мовне відображення етнічних стереотипів у
лінгвокультурі США"

3.

Довгалюк Марія Вячеславівна

"Концепт "ПОСМІШКА" в англомовній
лінгвокультурі"

4.

Забродська Катерина
Русланівна

"Інформаційно-структурне навантаження
суб’єкта в англійській мові 7-15 ст."

5.

Захарчук Вікторія
Олександрівна

"Англомовні неофіційні етнономінації:
лінгвокогнітивний і лінгвокультурологічний
аспекти"

6.

Ковальчук Анна Олександрівна

"Особливості функціонування
складнопідрядного умовного речення в
англійській мові ХVI-ХІХ століття:
структурний та прагматичний аспекти"

7.

Козир Оксана Олегівна

"Структурно-семантичні особливості
фразеологічного корпусу фахової мови
медицини"

8.

Лебедєва Ірина Дмитрівна

"Особливості перекладу політичної лексики
(на матеріалі промов політичних діячів США)"

9.

Лук`янов Сергій Сергійович

"Розвиток та функціонування адвербу then в
американському варіанті англійської мови 1821 ст."

10.

Марчук Катерина Ігорівна

"Автоматичний синтаксичний аналіз
англомовного текстового матеріалу"

11.

Михальченко Анастасія
Русланівна

"Омовлення почуття відчуженості в творах
англомовних письменників-модерністів"

12.

Мошківська Анна Юріївна

"Темпоральна організація американського
політичного дискурсу (на матеріалі
передвиборчих промов)"

13.

Розбицька Галина Петрівна

"Специфіка актуалізації тролінгу в
англомовному Інтернет-дискурсі: когнітивнопрагматичний аспект"

14.

Куценко Дарина Миколаївна

"Ключові концепти лінгвокультури США"

15.

Муковнін Євгеній Вячеславович

"Графічне представлення синтаксичних
структур в сучасній англійській мові"

16.

Покотило Юлія Юріївна

"Особливості мовних засобів вираження
припущення в сучасній англійській мові (на
основі творів Е. Хемінгуея)"

Полубєлова Світлана Гайківна

"Національна ідентичність ірландця у
сучасному англомовному дискурсі:
комунікативно-когнітивний аспект"

18.

Рогоза Тетяна Сергіївна

"Комунікативно-прагматичні та стилістичні
особливості політичних промов (на матеріалі
публічних виступів П. Порошенка та Д.
Трампа)"

19.

Сизоненко Марія Борисівна

""Міжмовна гра" як принцип жанровостилістичної організації текста в романі М.
Шейбона "The Yiddish Policemen's Union""

20.

Черняк Наталія Олександрівна

"Структурно-семантичні та прагматичні
особливості англійських та українських
комунікативів: зіставний аспект"

21.

Давидюк Марія Сергіївна

"Лінгвопоетичні особливості зображення світу
речей у творах Бертольта Брехта"

22.

Захарчук Валерія Вікторівна

"Кольороназви у сучасній німецькій
фразеології"

Ліпісівіцька Аліна Олексіївна

"Концептуалізація тілесності у поетичній
картині світу Герти Мюллер (на матеріалі
роману "Гойдалка дихання")"

24.

Тимощук Юлія Олександрівна

"Фонетичні й графічні засоби стилістичної
організації поетичного твору (на матеріалі
поезій Пауля Целана)"

25.

Шахрай Юлія Вікторівна

"Концепти LICHT i DUNKELHEIT у
фразеосистемі сучасної німецької мови"

17.

23.

