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Актуальні проблеми та перспективи підготовки перекладачів у 

контексті євроінтеграції 
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Сучасні проблеми та перспективи досліджень германських, романських і 

слов’янських мов і літератур 

 

1. Борисов О.О., Васильєва О.Г.  Номінації діалогу в сучасних англійській, 
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4. Головчук  Ю.О.  Науково-академічний дискурс як об’єкт лінгвістичного 
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англійською та українською мовами. 

6. Копчикова І.В.  Роль емоцій у процесі текстотворення. 

7. Копчикова І.В.  Емоції і їх репрезентація в лінгвістиці. 

8. Крутоус А. А.  Мовні реалії як засіб реалізації мовленнєвого впливу в 

американському президентському дискурсі. 

9. Мізін К.І.  Етимологічні витоки номінацій злорадства на теренах Європи. 

10. Мороз А.А.  Сутнісні виміри сучасного мас-медійного дискурсу. 

11. Рябокінь Л.  Особливості сучасного англомовного публіцистичного 

дискурсу в контексті культурологічних стратегій і тактик перекладу. 

12. Сидорчук І.С.  Особливості  перекладу  прецедентних  імен  у 

англійському медійному дискурсі. 

13. Стадній О. Ю.  Семантичні та лексико-граматичні характеристики 
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Інтерактивні технології та методи навчання як засіб формування 

іншомовної професійної компетенції перекладача 

 

1. Гаврилюк Н.М.  Професійна компетентність як складова професійної 

діяльності студентів-майбутніх фахівців. 

2. Gladio S.  Challenges and hardships in cross-cultural reading and writing. 

3. Dovhan L.  Brainstorming as an interactive method of formation of foreign 

language communicative competence. 

4. Самохвал О.О.  Aufbau von interkultureller kompetenz der zukünftigen 

dolmetscher durch fremdsprachmittel. 

5. Ткачук Т.І.  Formation of secondary linguistic personality in the process of 

learning a foreign language. 

 

https://www.multitran.com/m.exe?l1=3&l2=2&s=interkulturelle%20Kommunikation&split=1

