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Едіпа" Софокла та "Короля Ліра" В. Шекспіра)" 

Олішевська О. О. "Стратегії та тактики сімейного дискурсу (на матеріалі 
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Радченко В. В. "Образ університетської освіти в контексті реформ 
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британської публіцистики)" 
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Тетьоркін Є. А. "Авторська модальність персонажних характеристик у 

сучасному британському романі" 
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Феськов П. В. "Принципи творення комедійних ситуацій і образів у 
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конструкцій з англійської мови на українську " 
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комунікативної компетенції учнів початкової школи" 
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