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У покажчику представлені матеріали про наукову, педагогічну 
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Від укладачів 

 

До 50-річчя заснування Вінницького торговельно-економічного 

інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету бібліотека підготувала бібліографічний покажчик про науковий 

доробок доктора філософських наук, професора, заслуженого працівника 

освіти України, директора Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ Замкової Наталії Леонідівни. 

Бібліотека продовжує серію персональних бібліографічних покажчиків 

провідних науковців інституту під назвою «Нехай не згасне світ науки». 

До покажчика ввійшли бібліографічні описи монографій, підручників, 

навчальних посібників з анотаціями та зображеннями, статей зі збірників, 

матеріалів наукових конференцій, журналів та навчально-методичних видань. 

Видання складається з шести розділів: 

 Монографії 

 Підручники, навчальні посібники 

 Статті у наукометричних базах даних  

 Статті у фахових виданнях 

 Статті у збірниках наукових праць 

 Навчально-методичні видання. 

У покажчик включено публікації, видані українською, російською, 

англійською мовами. 

У кожному розділі матеріали розміщено в хронологічно-алфавітному 

порядку. 

Записи в бібліографічному покажчику мають суцільну нумерацію, що 

сприяє зручному використанню іменного покажчика. 

Бібліографічний опис та скорочення здійснено за чинними в Україні 

державними стандартами. 

Відбір матеріалу завершено у вересні 2018 року.  

Укладачі не претендують на повноту охоплення друкованих праць 

Н. Л. Замкової. 

Покажчик розрахований на наукових працівників, докторантів, 

аспірантів та здобувачів вищої освіти, працівників бібліотек. 
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Вступне слово 

 

Замкова Наталія Леонідівна у 1998 році з відзнакою закінчила Вінницький 

державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського за спеціальністю 

«Англійська мова і література та німецька мова». У 2007 році здобула другу 

вищу освіту за спеціальністю «Економіка та підприємництво/фінанси» у 

Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ. 

З 1999 по 2001 рік працювала на посаді асистента кафедри соціально-

економічних наук Вінницького торговельно-економічного інституту КДТЕУ. З 

2001 року – на посаді асистента кафедри гуманітарних наук Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ. З 2006 року – на посаді доцента 

кафедри гуманітарних наук Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ. 

З 2008 по 2013 рік очолювала Центр іноземної ділової мови Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ, який під керівництвом 

Н. Л. Замкової успішно пройшов акредитацію напряму 6.030202 Філологія 

(Переклад). 

Протягом 2012-2013 рр. працювала на посаді декана факультету економіки 

та менеджменту Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 

Факультет визнано найкращим у ВТЕІ КНТЕУ за підсумками роботи  

у 2012-2013 н.р. 

З 2013 по 2014 рік працювала на посаді директора Вінницького 

торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-

економічного університету. 

З березня 2014 року Н. Л. Замкова працює на посаді директора 

Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету. За невеликий проміжок часу здійснено 

оптимізацію організаційної структури ВТЕІ КНТЕУ, суттєво покращено 

організацію та умови навчально-виховного процесу, поліпшено рівень системи 

управління якістю освіти (у 2016 р. отримано Сертифікат на управління якістю 

ISO 9001), суттєво покращилися показники абсолютної та якісної успішності 

студентів та показники їх науково-дослідної роботи, поліпшилися показники 

якісного складу науково-педагогічних працівників інституту, здійснюється 

модернізація навчально-методичного забезпечення навчального процесу, 
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впроваджуються сучасні освітні технології, вдосконалюється інформаційний 

простір бібліотеки шляхом поєднання традиційних і новітніх бібліотечних 

технологій, збільшується обсяг видавничої діяльності.  

Завдяки зусиллям Замкової Наталії Леонідівни активно розвивається 

міжнародна діяльність ВТЕІ КНТЕУ. Викладачі та студенти інституту 

залучаються до освітнього та наукового міжнародного простору, 

підтримуються плідні наукові зв’язки з видатними закордонними вченими, із 

науковими центрами і кафедрами провідних університетів, студенти мають 

змогу проходити міжнародну практику в туристичних компаніях Туреччини та 

готельно-ресторанних комплексах і компаніях Болгарії, Словаччини, 

Німеччини, Польщі.  

З метою забезпечення сприятливих умов для навчання, праці та побуту 

студентів і співробітників постійно удосконалюється матеріально-технічна база 

інституту.  

Н. Л. Замкова є організатором та учасником міжнародних науково-

практичних конференцій.  

Поєднуючи управлінську діяльність, педагогічну практику з науковими 

здобутками Замкова Н. Л. досягла значних успіхів. У 2005 році захистила 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, на тему: 

«Формування професійних якостей майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної 

діяльності у процесі вивчення іноземних мов». У 2008 році отримала вчене 

звання доцента кафедри гуманітарних наук. У 2015 році захистила дисертацію 

на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, на тему: «Полімовність в 

Україні в контексті глобалізації Європи». У 2018 році отримала вчене звання 

професора кафедри філософії та економічної теорії. 

Напрямком основних наукових інтересів Замкової Н. Л. є дослідження 

проблем політології, філософії, філології та педагогіки на сучасному етапі 

розвитку нашої країни в процесі співпраці з іноземними партнерами. 

Замкова Н. Л. є керівником НДР «Лінгводидактичні основи формування 

іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців економічної сфери: 

теоретико-практичні виміри», а також бере участь у виконанні НДР «Стратегії і 

тактики перекладацьких практик в полікультурному дискурсі: комунікативно-

прагматичний аспект». 



Вступне слово 

 

~ 7 ~ 
 

 

Є автором понад 150 наукових і навчально-методичних праць, серед яких  

4 монографії (1 авторська та 3 колективні), 5 підручників та навчальних 

посібників (у т.ч. 1 - з грифом МОН України), понад 90 статей, опублікованих у 

фахових вітчизняних та іноземних виданнях, а також виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Index Copernicus).  

Замкова Н. Л. підготувала 1 кандидата педагогічних наук, на даний час є 

науковим керівником 1 здобувача наукового ступеня доктора філософії. Є 

членом спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій у Вінницькому державному педагогічному 

університеті імені М. Коцюбинського. 

Наталія Леонідівна є членом вченої ради КНТЕУ; членом методичної ради 

КНТЕУ; членом Дорадчого комітету з ефективного врядування і розвитку для 

впровадження Проекту «Партнерство для розвитку міст» (рішення Виконкому 

Вінницької міської ради від 11.02.2016 р. №266); членом робочої групи з 

актуалізації Програми сприяння залучення інвестицій у місто Вінницю на  

2014-2020 рр. (розпорядження Вінницького міського голови від 01.08.2017 р. 

№140р); членом редакційної колегії 2 фахових журналів – «Вісник КНТЕУ» і 

«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики  

навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»  

(ВДПУ ім. М. Коцюбинського).  

Указом Президента України від 22.02.2016 №18/2016 Замковій Н. Л. 

присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України». 

За свою працю Н. Л. Замкова нагороджена: Почесною грамотою Кабінету 

Міністрів України (2017), нагородою Національної Академії педагогічних наук 

України медаллю «Григорій Сковорода» (2016), Почесними грамотами 

Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (липень 2016; 

вересень 2016), Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької 

ОДА (2014), подякою Федерації профспілок України (2016), Почесною 

грамотою Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, 

громадського харчування та послуг (2015), відзнакою Митрополита 

Вінницького і Барського (2015), Почесною грамотою Київського національного 

торговельно-економічного університету (2012). 
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Монографії 

 

1. Замкова Н. Л. Міжмовні відносини і комунікації : монографія / 

Н. Л. Замкова. – Вінниця : РВВ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 344 с. 

 

У монографії здійснено аналіз 

відносин між мовами в Україні на 

перехресті світоглядного, владно-

пропагандистського та законодавчого 

рівнів, виявлено причини «мовної війни» 

між українською та російською мовами в 

процесі становлення незалежної 

української держави, виявлено оптимальні 

сценарії вирішення мовної проблеми в 

Україні з точки зору європейських 

правових стандартів та стандартів 

раціональності.  

 

 

 

2. Дем'янишин В. Г. Планування і фінансування видатків на 

охорону здоров'я: методологія і практика : монографія / В. Г. Дем'янишин, 

Н. Л. Замкова, Т. Д. Сіташ. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 264 с. 

 

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади та практичні 

підходи щодо планування і фінансування видатків на охорону здоров'я. 

Визначено економічну сутність видатків та специфіку просторової організації 

охорони здоров'я, розкрито зміст та структуру організаційно-економічного 

механізму цієї системи як сукупності форм, методів і механізмів, за допомогою 

яких узгоджується єдність та здійснюється 

функціонування галузі. 

На основі комплексного підходу до 

оцінки стану системи охорони здоров'я, 

здійснено моніторинг її розвитку в розрізі 

регіонів України.  

Увагу приділено основним показникам 

діяльності закладів цієї галузі та 

особливостям медико-санітарної допомоги 

на засадах сімейної медицини.  

Для науковців, працівників фінансової 

системи України, викладачів, аспірантів, 

магістрів та студентів економічних 

спеціальностей. 
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3. Замкова Н. Л. Проекти реалізації «міжмовних відносин» та 

«мовної політики» в межах утопічних проектів сучасної України : 

колективна монографія / Н. Л. Замкова // Час вибору: виклики 

інформаційної епохи / за заг. ред. О. А. Івакіна, Д. В. Яковлева. – Одеса : 

Гельветика, 2016. – С. 54-66. 

 

Монографія присвячена дослідженню 

методологічних і прикладних питань 

глобальних трансформаційних процесів та 

їх впливу на національний і регіональний 

рівень. Розглянуто концептуальні основи 

сталого розвитку національної економіки в 

умовах глобалізації та міжнародної 

інтеграції. Розкрито сучасний механізм 

регулювання трансформацій 

господарського комплексу України. 

Розраховано на наукових працівників, 

викладачів, аспірантів та студентів, а також 

усіх тих, хто цікавиться теоретичними 

розробками в царині економіки і управління 

та реальними економічними процесами, що 

розвиваються в Україні та світі. 

 
4. Розвиток економіки України: трансформації та інновації : 

колективна монографія / за заг. ред. О. Л. Гальцевої. У 2-х т. – Запоріжжя : 

Гельветика, 2017. - Т. 1. – 324 с. 

 

Монографія присвячена 

дослідженню методологічних і 

прикладних питань глобальних 

трансформаційних процесів та їх впливу 

на національний і регіональний рівень. 

Розглянуто концептуальні основи 

сталого розвитку національної економіки 

в умовах глобалізації та міжнародної 

інтеграції. Розкрито сучасний механізм 

регулювання трансформацій 

господарського комплексу України.  

Розраховано на наукових 

працівників, викладачів, аспірантів та 

студентів, а також усіх тих, хто 

цікавиться теоретичними розробками в 

царині економіки і управління. 
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Підручники та навчальні посібники 

 

5. Замкова Н. Л. Навчальний 

посібник з англійської мови для 

студентів, що вивчають фінансову 

справу, бухоблік, економіку та 

менеджмент : навч. посіб. /  

Н. Л. Замкова, Т. П. Остапенко, 

О. М. Яцишин. – Вінниця : ВТЕІ 

КНТЕУ, 2000. – 112 с. 

 

Навчально-методичне видання 

рекомендоване для студентів, що 

вивчають фінансову справу, 

бухгалтерський облік, економіку та 

менеджмент. 

 

6. Видо-часові форми англійського дієслова : навч.-метод. посіб. для 

студ. екон. спец. / уклад.: В. О. Вуколова, Н. Л. Замкова, Н. Б. Іваницька та 

ін. - К. : КНТЕУ, 2004. – 152 с. 

 

Граматика є структурою мови, що трансформує мову у мовлення. Засвоєння 

граматики, тобто формування у свідомості особистості системи правил є 

обов’язковою складовою навчання англійської мови у торговельно-економічному 

вищому навчальному закладі. Система видо-часових форм англійського дієслова 

становить ядро граматичного матеріалу, що 

засвоюється студентами. 

Продуктивним до навчання 

граматичних часів англійської мови є 

підхід, який ґрунтується на інтеграції 

змісту та форми. 

При створенні посібника «Видо-

часові форми англійського дієслова» 

зазначений підхід було реалізовано 

шляхом адаптації інформаційно насичених 

науково-популярних текстів з метою 

досягнення їх найбільш повної 

репрезентативності з точки зору 

визначених граматичних структур.  

 

 

 

 

 



Підручники та навчальні посібники  

 

~ 11 ~ 
 

 

7. Замкова Н. Л. Англійська мова міжнародного бізнесу та торгівлі : 

навч. посіб. / Н. Л. Замкова, Т. І. Ковалевська. - Вінниця, 2013. - 184 с. 

 
Навчальний посібник призначений для 

вивчення англійської мови як мови 
професійного спрямування студентами 
спеціальності «Міжнародна економіка», які 
мають середній і вищий за середній рівень 
володіння іноземною мовою та базові знання 
з дисциплін «Економіка і підприємництво» 
та «Міжнародна економіка» рідною мовою. 

Посібник складається з трьох частин: 
перша з них охоплює тематичні розділи, що 
включають навчальні матеріали, розраховані 
для ІІ-ІІІ року вивчення дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)»; друга частина присвячена 
повторенню базових тем, що є основою для 
подальшого опанування дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» та вивчалися на І році викладання дисципліни; третя частина 
складається з матеріалів довідкового характеру. 

 

8. Замкова Н. Л. Державні фінанси : навч. посіб. / Н. Л. Замкова, 

І. В. Гнидюк, Ю. А. Романовська. – Вінниця : ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 

464 с. + Електронна копія. 
 

У навчальному посібнику на основі 
головних законодавчих актів визначено 
сутність державних фінансів. Розглядається в 
логічній послідовності теоретичні аспекти 
формування та розподілення фінансів 
Державного та місцевих бюджетів України. 

Особлива увага приділяється визначенню 
ролі фінансової політики держави як підґрунтя 
формування державних фінансів. Детально 
розглянуто систему державних фінансів. 
Навчальний інтерес викликає наведений 
досвід ЄС з антикризового управління 
державними борговими зобов’язаннями та 
його використання в Україні. Теоретичний 

матеріал навчального посібника доповнено 
навчальним тренінгом, у якому представлено завдання для самостійної роботи 
і контролю знань. 
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Навчальний посібник призначено для викладачів і студентів економічних 

вузів, а також для підприємців, спеціалістів з фінансової діяльності, 
регіональних і державних органів управління. 

 

9. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. Л. Замкова, І. В. Гнидюк, 

Ю. А. Романовська та ін. ; за ред. Н. Л. Замкової. – Вінниця : ВРВ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. - 412 с. 
В навчальному посібнику визначено 

сутність місцевих фінансів та основні 
засади їх організації. Розглядаються в 
логічній послідовності теоретичні аспекти 
формування та розподілення фінансів 
місцевих бюджетів України в умовах 
децентралізації. 

Особлива увага приділяється 
дослідженню розвитку місцевих фінансів в 
зарубіжних країнах та впровадженню 
європейського досвіду щодо фінансового 
забезпечення органів місцевого 
самоврядування в українських реаліях.  

Навчальний посібник призначено для 
викладачів і студентів економічних вузів, 
також для підприємців, спеціалістів з 
фінансової діяльності, регіональних і 
державних органів управління. 
 

10. Замкова Н. Л. Управління інноваціями : навч. посіб. / 

Н. Л. Замкова, В. В. Боковець. – Вінниця : ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 244 с. 
 

У навчальному посібнику на основі 
узагальнення досягнень світової і вітчизняної 
науки та практики управління інноваційними 
процесами викладено теоретичні, 
методологічні й практичні питання 
інноваційної діяльності. Розглянуто основні 
концепції інноваційної теорії, особливості 
розвитку сучасного інноваційного циклу, 
сутність формування інноваційних стратегій, 
вибір організаційних форм інноваційної 
діяльності на підприємстві та їх ефективність. 

Призначений для здобувачів вищої 
освіти, аспірантів, викладачів, а також 
практиків, які цікавляться інноваційною 
діяльністю. 
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Статті у наукометричних базах даних 
 

11. Замкова Н. Л. Утопічні аспекти політики «українізації» 20-х років 
ХХ ст. та «мовне питання» / Н. Л. Замкова // Black sea scientific journal of 
academic research. – Tbilisi, Georgia. – January, 2015. - Vol. 19. - Iss. 01. –       
P. 51- 55. 

12. Bokovets V. V. Method and the methodology of forming an organizational 
and economic mechanism of corporation’s management / V. V. Bokovets, 
N. L. Zamkova // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. - № 3(11). - 
Ч. 2. – С. 61-65. 

13. Zamkova N. А. Luke and P. Freebody’s pedagogical model of educating 
critical literacy of future interpreters: application experience within domestic 
pedagogical practice / N. Zamkova, N. Voіnarovska // Педагогічний процес: теорія 
і практика. – 2017. – № 2(57). – С. 95-99. 

14. Замкова Н. Л. Оцінювання ефективності складових управління 
підприємствами в сучасних умовах / Н. Л. Замкова, В. В. Боковець, 
Н. М. Махначова // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. - 
№ 4(12). – Ч. 2. – С. 27-32. 

 

Статті у фахових виданнях 
 

15. Замкова Н. Л. Передумови формування професійно-ділового стилю 
спілкування / Н. Л. Замкова // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. 
наук. пр. – К. : Видавничий центр КДЛУ, 2000. - Вип. 13. - С. 95-100. 

16. Замкова Н. Л. Психологічна природа ділового спілкування / 
Н. Л. Замкова // Проблеми освіти. – 2001. – № 26. – С. 53-62. 

17. Замкова Н. Л. Вплив управлінської культури на формування 
самооцінки менеджера / Н. Л. Замкова // Мова і культура. – 2002. – Вип. 5. – 
Т. 1. – Ч. 1. – С. 112-120. 

18. Замкова Н. Л. Проблема забезпечення професійної спрямованості 
викладання іноземних мов / Н. Л. Замкова // Педагогічні науки : зб. наук. пр. - 
Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2002. – С. 74-81. 

19. Замкова Н. Л. Формування індивідуального стилю реагування у 
конфліктних ситуаціях / Н. Л. Замкова // Сучасні інформаційні технології та 
інформаційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, 
досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Вінниця : ДОВ Вінниця, 2002. - С. 246-252. 

20. Замкова Н. Л. Характеристика сформованості індивідуального стилю 
діяльності студентів-менеджерів / Н. Л. Замкова // ПостМетодика. – 2002. – 
№ 5-6(43-44). - С. 75-79. 

21. Замкова Н. Л. Професійна спрямованість педагогічної підготовки 
менеджерів зовнішньоекономічної діяльності / Н. Л. Замкова // Імідж сучасного 
педагога. – 2003. – № 5-6(34-35). – С. 99-101. 
Замкова Н. Л. Розвиток професійних якостей майбутніх менеджерів 
зовнішньоекономічної діяльності / Н. Л. Замкова // Теоретично-методичні 
проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – К. : Волинь, 
2003. – С. 211-218. 
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22. Замкова Н. Л. Методика розвитку професійних якостей майбутніх 

менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у процесі вивчення іноземних мов / 

Н. Л. Замкова // Наукові записки Ніжинського державного університету  

ім. М. Гоголя. – 2006. – № 1. – С. 68-72. 

23. Замкова Н. Л. Характеристика сформованості індивідуального стилю 

діяльності студентів-менеджерів / Н. Л. Замкова // Проблеми сучасної 

педагогічної освіти : зб. ст. Серія : Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 

2006. – Вип. 11. - Ч. 1. – С. 217-226. 

24. Замкова Н. Л. Мова та влада (про деякі аспекти мовної політики в 

імперських державних утвореннях) / Н. Л. Замкова // Нова парадигма : журнал 

наукових праць Національного педагогічного університету  

ім. М. П. Драгоманова МОН України. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 

Вип. 112. – С. 145-155. 

25. Замкова Н. Л. Мова як цінність культури / Н. Л. Замкова // 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет ім. Г. Сковороди». – Вип. 27. – Т. VІ(39). – К. : 

Гнозис, 2012. – С. 483-489. 

26. Замкова Н. Л. Професійний підхід до білінгвальної іноземномовної 

підготовки майбутніх фахівців туристичної індустрії / Н. Л. Замкова, 

Н. В. Войнаровська, Л. О. Самохвал // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». – Дод. 1 

до вип. 27. – Т. VII(40). - К. : Гнозис, 2012. – С. 132-139. 

27. Замкова Н. Л. Статус «національної меншини» та можливості мовної 

дискримінації мовно-етнічних спільнот у національних державах / 

Н. Л. Замкова // Наукові записки. Інститут політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012. – № 4(60). – С. 223-233. 

28. Замкова Н. Л. Основні принципи міжмовної комунікації в 

національних державах / Н. Л. Замкова // Сучасна українська політика. 

Спецвипуск. Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку. – К. : 

Центр соціальних комунікацій, 2013. – С. 305-313. 

29. Замкова Н. Л. Про статус української мови в російській імперії в 

контексті типології сценаріїв міжмовних відносин / Н. Л. Замкова // Сучасна 

українська політика. – К. : Центр соціальних комунікацій, 2013. - Вип. 28. – 

С. 92-101. 

30. Замкова Н. Л. Відносини між мовою та культурою в національних 

проектах ХІХ сторіччя / Н. Л. Замкова // Пізнання - Одеса, ПНПУ 

ім. К. Д. Ушинського. – 2014. - № 4(62) - С. 46-52. 

31. Замкова Н. Л. «Націоналізм» та «расизм» як чинники 

конфліктогенного потенціалу міжмовних відносин в національних державах / 

Н. Л. Замкова // Вісник Інституту розвитку дитини : зб. наук. пр. Серія : 

Філософія, педагогіка, психологія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 

Вип. 36. – С. 34-40. 

 



Статті у фахових виданнях 

 

~ 15 ~ 
 

 

32. Замкова Н. Л. Теорія та практика застосування найбільш дієвих 

стратегій контролю знань студентів в процесі білінгвальної іншомовної 

підготовки / Н. Л. Замкова, Н. В. Войнаровська, Л. О. Самохвал // Проблеми 

сучасної педагогічної освіти : зб. ст. Серія : Педагогіка і психологія. – Ялта : 

РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. - Ч. 1. – С. 61-68. 

33. Замкова Н. Л. Трансформації сценарію «русифікації» в рамках 

Радянського періоду / Н. Л. Замкова // Перспективи. Серія : Філософія, 

політологія, соціологія. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, - 2014. - С. 38 -44. 

34. Замкова Н. Л. Феномен «культурного расизму» та його роль в 

становленні національної ідентичності / Н. Л. Замкова // Перспективи. Серія : 

Філософія, політологія, соціологія. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 

2014. – № 4(62). - С. 22-27. 

35. Замкова Н. Л. Біологічні метафори «цивілізаційного дискурсу» (до 

постановки проблеми) / Н. Л. Замкова // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету : зб. наук. пр. Серія : Історія. Філософія. 

Політологія. – 2015. - Вип. 9. – С. 90-94. 

36. Замкова Н. Л. До проблеми типів мовної політики / Н. Л. Замкова // 

Вісник Дніпропетровського університету імені Олеся Гончара. Серія : Історія і 

філософія науки і техніки. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – Вип. 23. –  C. 46– 54. 

37. Замкова Н. Л. Неоімперська утопія та її вплив на мовну політику / 

Н. Л. Замкова // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – № 1(75). – С. 179-189. 

38. Замкова Н. Л. Одномовність чи полілінгвізм? Порівняльний аналіз 

мовної політики Великобританії, США та Австралії / Н. Л. Замкова // 

Актуальні проблеми філософії та соціології. – Одеса : Одеська юридична 

академія, 2015. – № 4. – С. 69-73. 

39. Замкова Н. Л. Про расистське ядро націоналістичних ідей (до 

постановки проблеми) / Н. Л. Замкова // Грані : науково-теоретичний і 

громадсько-політичний альманах. Серія : Філософія. – 2015. – № 9/4(125). – 
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