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Експресивність і засоби її вираження. 
 

Наративна організація англомовного модерністського тексту. 

Концептуальні  та фреймові особливості термінології у галузі екології. 

Фразеологізми фахової мови, їх особливості та функції. 

Категорія гіпотетичності в англійській мові. 
 

Складні термініи та їх компоненти в галузі реклами та маркетингу. 

Газетно-публіцистичний стиль, його мовні та позамовні характеристики. 

Особливості сучасної термінології в галузі екології. 

Структурні та семантичні характеристики медичних термінів. 

Функціональні параметри публічної ораторської промови. 

Способи утворення складних термінів в економіці та менеджменті. 

Творення, функціонування та переклад новітніх англійських наукових абревіатур. 

Метафора, її різновиди та функції у політичному тексті. 



Структурно-семантичні особливості англійської термінології у сфері електроніки та 
комп’ютерної техніки. 

Стратегії і тактики впливу в сучасному англійському політичному просторі. 

Рівневі засоби вираження заперечення в англійській мові. 

Репрезентація воєнної термінології та особливості її перекладу. 

Концепт «страх» у творах Стівена Кінга. 
 

Гіпербола, особливості її вживання в текстах різних жанрів. 

Висловлювання зі значенням дозволу/заборони в сучасному англомовному просторі. 

Соціокультурні особливості англійських фразеологізмів. 

Стрктурно-семантичні параметри англійських фразеологізмів- анімалізмів. 

Лексичний та прагматичний аспект перекладу реалій. 

Функціонально-семантична варіантність фразеологізмів з компонентом «час» в англійський мові. 

Функціонально-стилістична варіативність англійського модерністського тексту. 

Структурно-семантичні особливості соціальних реалій США. 

Структурно-семантичні особливості термінів підмови сталого розвитку. 



Мовні засоби відтворення концептуальної сфери. 
 

Засоби вираження гендерної стереотипізації жінки. 

Семантика символів числа в національній картині світу. 

Багатокомпонентні терміни англійської та української мов, їх структурно-семантичні особливості. 

Граматичні засоби вираження  емфази в англійській мові. 

Категорія каузативності в англійській мові та її особливості. 

Лакунарність як явище в міжкультурній комунікації. 

Функціонування метонімічних епітетів в англомовних художніх текстах. 

Поняття емотивності в контексті лінгвокультурологічних досліджень. 

Основні виразні стилістичні прийоми в різножанрових текстах. 

Граматичні та лексичні засоби науково-технічної прози. 

Категорія кількості в семантиці англійської мови. 

Мовні реалії бізнесу й економіки: структурний та семантичний аспекти. 

Англомовна проза та її мовні особливості. 
 



Категорія експресивності в англомовному публицистичному дискурсі. 

Мовні та позамовні риси  науково-технічного стилю. 
 

Висловлювання зі значенням оцінки в сучасній англійській мові. 

Мовні засоби забезпечення інтенсифікації смислу англійських висловлювань. 

Мовні засоби вираження евфемізмів в текстах промов членів Ради Безпеки ООН. 

Вербалізація концепту «війна» у творі Дж.Р.Мартіна «Пісня льоду та полум’я». 

Мовні засоби вираження особистості мовця (на матеріалі англійської та української мов). 

Хеджування у комунікативній стилістиці. 
 

 


