ННІ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ - 2016
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Прізвище, ім’я,
по-батькові
Бабичева Аліна
Іванівна
Барабашова Аліна
Геннадіївна
Гарницька Анна
Віталіївна
Забродська Катерина
Русланівна
Калюжняк Вікторія
Олександрівна
Кардаш Ольга
Миколаївна
Ковальчук Анна
Олександрівна
Козорез Олеся
Олександрівна

9.

Куценко Дарина
Миколаївна

10.

Лапухіна Юлія
Володимирівна

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

Харчук Галина
Олексіївна

19.

Шиманська Аліна
Іванівна
Шомко Анна
Вікторівна
Днєстрова Вікторія
Євгенівна (52 група)
Мережана Олена

21.
22.

"Політ над гніздом зозулі": роман, п’єса, кіносценарій
(своєрідність драматургічної обробки)"
"Інформаційно-структурні особливості адвербів ϸ a / ϸ onne у
давньо- та середньоанглійській мові"
"Особливості вербалізації концепту "здорове харчування" в
сучасній англійській мові"
"Інформаційно-структурні особливості суб’єкта в
давньоанглійській мові"
"Специфіка актуалізації упередженого ставлення за
гендерною ознакою (на матеріалі англомовного
кінодискурсу)"
"Методика навчання учнів основного етапу англомовної
лексики засобами електронного додатку LearningApps"
"Структурно-функціональні особливості умовного речення в
ранньоновоанглійській мові"
"Психолінгвістичні аспекти розуміння тексту та підтексту
творів художнього стилю (на матеріалі роману Р. Бредбері
"451 за Фаренгейтом")"
"Методика навчання учнів основного етапу читання у
віртуальному навчальному середовищі Easygenerator"

"Структурно-семантичні особливості фразеологічних
одиниць з соматичним компонентом (на матеріалі
англійської і французької мов)"
Лукиша Ганна Олегівна "Особливості реалізації інвективи (на матеріалах
англомовних художніх творів)"
Малівська Анна
"Мовна актуалізація концепту "morality" в англомовному
Анатоліївна
релігійному дискурсі"
Рогоза Тетяна Сергіївна "Прагмастилістичні особливості англомовних промов П.
Порошенко"
Свінціцька Юлія
"Структурно-семантичні характеристики фразеологізмів з
Францівна
власними назвами (на матеріалі англійської і французької
мов)"
Сосніна Олександра
"Квіти для Елджернона" Деніела Кіза як філософськоВіталіївна
фантастичний роман: проблематика, основні мотиви,
поетика"
Ткачук Оксана Ігорівна "Особливості зображення художнього часу в романі В.С.
Моема "Розмальована завіса"
Трайніч Вікторія
"Структурно-семантичні
особливості
фразеологічних
Олегівна
одиниць із зоологічним компонентом (на матеріалі
англійської і французької мов)"

18.

20.

Тема

"Структурно-семантичні особливості об’єктнопредикативної конструкції з інфінітивом у сучасному
англомовному художньому тексті"
"Диференційоване навчання лексичної компетентності учнів
старшої школи на основі теорії множинного інтелекту. "
"Формування комунікативної компетентності учнів старшої
школи засобами медіаосвітніх технологій. "
Формування аргументаційних вмінь учнів старшої школи на
основі відеоматеріалу
Особливості відад’єктивного словотвору у сучасній

23.
24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

Іванівна (52 група)
Сизоненко Марія
Борисівна (52 група)
Яриновська Альона
Анатоліївна (52 група)
Блага Наталія
Миколаївна (71 група)
Гарбузова Анастасія
Олександрівна (71
група)
Глушанівська Юлія
Ігорівна (71 група)

англійській мові
Слова на позначення реалій у складі сучасних американських
фразеологізмів: лінгвокультурний аспект
Основні засоби вираження майбутньої дії в
ранньоновоанглійському періоді на матеріалі п'єс
Єлизаветинської епохи
Вираження кількісних ознак в англомовній картині світу
Флористична символіка як лінгвокультурний код у
британській та американській картинах світу

Особливості реалізації упередженного ставлення за
гендерною ознакою (на матеріалі англомовного кінодискурсу)
Гончарук Анна Ігорівна Формування креативних вмінь учнів середнього етапу ЗНЗ
(71 група)
на основі технологій змішаного навчання
Дубінська Анастасія
Граматичні засоби вираження невпевненості у політичному
Володимирівна (71
дискурсі
група)
Ковальчук Аліна
Особливості функціонування аппозитивних конструкцій в
Олександрівна (71
англійській мові ХХ ст.
група)
Кручко Анна
Структура і функціонування комплексів з безособовими
Анатоліївна (71 група)
формами дієслова в XVI ст
Кученко Артем
Тваринна символіка в сучасній англійській мові (на матеріалі
Ігорович (71 група)
фразеологічних одиниць)
Лукашенко Олена
Лексико-граматичні засоби омовлення страху в сучасній
Олександрівна (71
англійській мові
група)
Приймак Мирослава
Стратегії та тактики спонукання в персонажному дискурсі
(на матеріалі сучасної англомовної прози)
Ігорівна (71 група)
Сівченко Альона
Структурно-семантичні та функціонально-прагматичні
Олегівна (71 група)
особливості явища HASHTAG
Янкевич Тетяна
Стратегії та тактики згоди / незгоди в художньому дискурсі
Володимирівна (71
(на матеріалі сучасної англомовної прози)
група)
Вознюк Анастасія
Специфіка актуалізації дискримінативного впливу за
Павлівна (71 група)
ознакою сексуальної орієнтації (на матеріалі англомовного
кіно-дискурсу)
Гергарт Ірина
Комунікативна-функціональна характеристика форми Present
Олександрівна (71
Perfect у ново-англійському періоді розвитку англійської
група)
мови (на матеріалі творів У. Шекспіра)
Головізніна Ірина
Лінгво-когнітивний аспект відображення силових відношень
Вячеславівна (71 група) у газетних текстах юридичної тематики
Грабчук Оксана
Вербалізація емоційних концептів LAUGH / TEARS в
Анатоліївна (71 група)
сучасній англійській мові
Ісько Ірина Юріївна (71 Поширені лексеми, які репрезентують новітні соціолекти
група)
англійської мови
Кот Юлія Сергіївна (71 Вираження ономастичного простору в публіцистичному
група)
дискурсі (на матеріалі сучасних британських газет)
Курта Юлія Сергіївна
Лексико-граматичні засоби вираження припущення у
науковому дискурсі
(71 група)
Луговець Альона
Прагматичний потенціал складних епітетів у прозі Дж.

45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.

Олександрівна (71
група)
Лялюк Яніна
Миколаївна (71 група)
Пустовіт Дмитро
Олегович (71 група)
Трясиборода Анна
Олександрівна (71
група)
Ходаківська Настасія
Сергіївна (71 група)
Давидюк Марія
Сергіївна
Захарчук Валерія
Вікторівна
Тимощук Юлія
Олександрівна
Шахрай Юлія
Вікторівна
Головач Божена
Вікторівна
Лебедєва Ірина
Дмитрівна
Мошківська Анна
Юріївна
Полякова Юлія
Андріївна
Тичина Аліна
Олександрівна
Черняк Наталія
Олександрівна
Кучинська Юлія
Антонівна
Тулес Тетяна Сергіївна

Фаулза
Діахронічне дослідження лексики біблейських текстів в
ранньоновоанглійській та сучасній англійській мові
Людина в пареміологічному просторі сучасної англійської
мови: лінгвокультурний аспект
Особливості реалізації упередженого ставлення за
релігійною ознакою (на матеріалі сучасного англомовного
кінодискурсу)
Функціонування складних речень з детермінативним
підрядним у сучасній німецькій мові
"Структурно-семантичні та функціональні особливості
ремарки в драматичних творах Б.Брехта"
"Аксіологізм антропоцентричних фразеологізмів німецької
мови"
"Фоностилістичні особливості cлoгaнiв німецькомовної
комерційної реклами"
"Концепт ЧАС у німецькій та українській мовах:
лінгвокультурологічний аналіз"
" Лінгвокультурологічні особливості ідіолекту Дж.Роулінг
(на матеріалі Потеріани) "
" Політична лексика як об'єкт перекладу (на матеріалі
англомовних промов П. Порошенка)"
" Роль неологізмів в сучасній англійській мові та особливості
їх перекладу. "
" Особливості перекладу мовних засобів вираження
комічного (на матеріалі англомовного фільму "Поліцейська
академія")"
" Особливості відтворення англійських фразеологізмів з
колоронімами українською мовою. "
"Лексико-граматичний клас англійських вигуків:
комунікативно-прагматичний аспект"
"Особливості відтворення модальності при перекладі
сучасних американських художніх творів"
" Етапи становлення англійських термінів медицини та
особливості їх перекладу українською мовою "

