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38.  Сутність і значення морально-етичної парадигми для гуманітарно-технічної еліти України / Лапузіна О. М. 

// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, 

досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. — Київ-Вінниця : 

ДОВ «Вінниця», 2006. — Вип. 9. — С. 423–428. — * 

39.  Формування навичок професійної етики у майбутніх інженерів / О. М. Лапузіна // Наукові праці Миколаївського 

держ. гуманітарного ун-ту ім. Петра Могили. Сер. : Педагогічні науки. — 2006. — Т. 50, вип. 37. — С. 53–58. — * 

40.  Формування навичок професійної етики у майбутніх інженерів / О. М. Лапузіна // Наукові праці Миколаївського держ. 

гуманітарного ун-ту ім. Петра Могили. Сер. : Педагогічні науки. — 2006. — Т. 46, вип. 33. — С. 48–53. — * 
41.  Формування професійної етики у майбутніх інженерів на основі ситуаційного навчання : дис... канд. пед. наук : 

13.00.04 / Лапузіна О. М. ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Вінниця, 2006. — 248 арк.: рис. — + 

42.  Формування професійної етики у майбутніх інженерів на основі ситуаційного навчання : автореф. дис... канд. пед. 

наук : 13.00.04 / Лапузіна О. М. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. — Вінниця, 2006. — 20 с. — + 

43.  Modern problems of professional ethics in the engineers preparation context / E. N. Lapuzina // Annales universitatis 

apulensis. Series : Paedagogica–Psychologica. — Rumunia : Ministerul Educatiei Cercetǎrii Universitatea «1 Decembrie 

1918», Alba Iulia, 2006. — P. 44–50. — * 

44.  The foreign students training in computer science and computer ethics with the help of case-study method / E. N. Lapuzina 

// Annales universitatis apulensis. Series : Paedagogica–Psychologica. — Rumunia : Ministerul Educatiei Cercetǎrii 

Universitatea «1 Decembrie 1918», Alba Iulia, 2006. — P. 34–43. — * 

2007 

45.  Введение в язык предмета: Черчение. Математика. Химия. Физика : учеб. пособие для иностр. студентов 

подготовит. фак.  И. А. Ясницкая, А. И. Лобода, Т. А. Снегурова, Ю. А. Колтаков, Г. А. Пино, Л. Н. Лисачук, 

Е. Н. Лапузина, Т. В. Черныш ; общ. ред. И. А. Ясницкая ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. — 160 с. — * 

46.  Деловая этика специалиста : учеб. пособие для иностр. студентов / Е. Н. Лапузина ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — 

Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. — 248 с. — * 

47.  Методика формування професійної етики сучасних інженерів / О. М. Лапузіна // Теорія і практика управління соціальними 

системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. — 2007. — № 1. — С. 47–54. — * 

48.  Об использовании методики ситуационных заданий в процессе экологической подготовки иностранных 

студентов / Лапузина Е. Н., Лисачук Л. Н. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному 

етапі. Міжпредметні зв'язки : тези 11-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 черв. 2007 р. — Харків : ХОГО «НЕТ» 

«ЕкоПерспектива», 2007. — С. 148–150. — * 

49.  Формування екологічної етики іноземних студентів на основі ситуаційного навчання / Лапузіна О. М., Лісачук Л. М. 

// Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки : тези 11-ї Міжнар. наук.-практ. 

конф. — Харків : ХНУ, 2007. — С. 123–128. — * 

50.  Формування соціальної відповідальності сучасного інженера / Лапузіна О. М. // Проблеми інженерно-педагогічної освіти = 

Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : зб. наук. пр. — Харків : УІПА, 

2007. — № 16. — С. 147–154. — * 

2008 

51.  О проблеме Интернет-зависимости иностранных студентов / Лапузина Е. Н., Космачева Т. С., Е. Лапузина Е. В. // Реализация 

традиционных методов и поиск инноваций в процессе подготовки иностранных студентов в современном высшем учебном 

заведении : матер. Междунар. науч.-практ. конф. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. — С. 36–39. — * 

52.  Формирование информационной этики у иностранных студентов на основе интерактивных методик 

преподавания / Лапузина Е. Н., Лапузина Е. В. // Реализация традиционных методов и поиск инноваций в 

процессе подготовки иностранных студентов в современном высшем учебном заведении : матер. Междунар. 

науч.-практ. конф. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. — С. 51–54. — * 

2009 

53.  Математика : навч. посібник / Лапузіна О. М., Лобода А. І. ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 

2009. — 460 с. — * 

54.  Математика : учеб. пособие / Лапузина Е. Н., Лобода А. И. ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ 

«ХПИ», 2009. — 460 с. — * 

55.  Педагогічна проблема формування наукової інформаційної етики у студентів / О. М. Лапузіна, К. В. Лапузіна // Теорія і практика 

управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. — 2009. — № 3. — С. 118–124. — * 

2010 

56.  Машинобудівний факультет. 125 років у складі ХПІ : монографія / М. С. Степанов [та ін.] ; заг. ред.: А. І. Грабченко, 

М. С. Степанов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 212 с. : іл. — Автор також: О. М. 

Лапузіна. — * 

57.  Професійна етика як важливий чинник формування творчого потенціалу сучасного фахівця / Лапузіна О. М., 

Лапузіна К. В. // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : тези доп. 1-ї Міжнар. наук. конф., 15–

16 квіт. 2010 р. — Харків : ХДАДМ, 2010. — С. 241–242. — * 

2011 

58.  Математика: Геометрия. Элементы комбинаторики. Комплексные числа : учеб. пособие / Лапузина Е. Н., Лобода А. И., 

Романова Е. А. ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. — 215 с. — * 
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59.  Практика подготовки учебных пособий по математике на факультете международного образования НТУ «ХПИ» 

/ Лобода А. И., Лапузина Е. Н., Романова Е. А. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на 

сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки : тези 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 2–4 черв. 2011 р. — Харків : ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 221–222. — * 

2012 

60.  Лингвометодическая компетенция преподавателя естественнонаучных дисциплин для иностранных граждан 

/ Лапузина Е. Н., Лобода А. И. // Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у 

вищих навчальних закладах України : матер. 3-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 19–20 квіт. 2012 р. — 

Дніпропетровськ : ДНУ, 2012. — С. 78–80. — * 

61.  Математика для экономистов : учеб. пособие для иностр. студентов : в 2 ч. Ч. 1 : Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии. Функции. Производные / А. И. Лобода, Е. Н. Лапузина ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т» — Харьков : НТУ 

«ХПИ», 2012. — 239 с. — * 
62.  Учебно-методический комплекс по естественнонаучным дисциплинам / Лапузина Е. Н., Лобода А. И.// Викладання мов у 

вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки : тези 16-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 31 

трав.-1 черв. 2012 р. — Харків : ХНУ, 2012. — С. 78–80. — * 

2013 

63.  Использование свободного времени для самостоятельной работы и досуга иностранных студентов / Сун Цзилун, Лапузина Е. Н., 

Космачева Т. С. // VII Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», 26–28 берез. 2013 р. : у 3-х ч. — Харків: НТУ «ХПІ», 2013. — Ч. 3. — 

С. 229–231. — * 
64.  Карты памяти / Чжан Янцьзю, Лапузина Е. Н. // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин : 

матер. 75-й междунар. студенческой науч. конф. — Харьков : ХНАДУ, 2013. — С. 179–180. 

65.  К вопросу об изучении профессиональной этики будущими инженерами в вузах / Лапузина Е. Н. // Инновации и современные 

технологии в системе образования : матер. III междунар. науч.-практ. конф., 20–21 фев. 2013 г. / Научно-издательский центр 

«Социосфера». — Прага : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2013. — С. 180–181. 

66.  К вопросу об использовании элементов дистанционного образования при обучении иностранных студентов / Лапузина Е. Н., 

Стрельченко А. И. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки : тези 17-ї 

Міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 черв. 2013 р. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. — С. 103–105. — * 

67.  Концептуальная модель учебного русско-туркменского словаря математических терминов с иллюстрациями 

/ Лапузина Е. Н., Романов Ю. А. // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах = 

Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів у внз : матер. Междунар. науч.-метод. интернет-конф., 

24 окт. 2013 г. — Харьков : ХНАДУ, 2013. — С. 208–210. — * 

68.  Математика для экономистов : учеб. пособие для иностр. студентов : в 2 ч. . Ч. 2 : Производные. Исследование функций. 

Интегралы. Дифференциальные уравнения / А. И. Лобода, Е. Н. Лапузина ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — 

Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — 220 с. — * 

69.  Межпредметная координация как базовое направление в довузовской подготовке студентов-иностранцев / Елена 

Лапузина, Юрий Романов // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів : матер. 6-ї 

Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 квіт. 2013 р., м. Київ / заг. ред.: А. М. Бондарчук, І. В. Жогіна. — Київ : НАУ, 

2013. — С. 78–80. — * 
70.  Метро / Фам Туан Ань, Юсра Дарвиш, Лапузина Е. Н., Романова Е. А. // Путь в науку: первые шаги : матер. XII межвуз. науч.-

практ. конф. иностр. студентов подготовительных фак. и отделений Украины, г Харьков, 28 марта 2013 г. — Харьков : НФаУ, 

2013. — С. 28–29. 

71.  Особливості розробки та використання інформаційних ресурсів для дистанційного вивчення математики іноземними студентами 

/ Стрельченко А. Й., Лобода А. І., Лапузіна О. М. // Обучение иностранных студентов в высшей школе: традиции и 

перспективы : матер. Междунар. науч.-метод. конф., 23–24 мая 2013 г. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — С. 143–145. — * 

72.  Принципы организации обучения в системе образования развитых стран / Лапузина Е. Н., Скрыпина Ю. В. // Соціально-

гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : тези доп. 4-ї Міжнар. наук. конф., 25–26 квіт. 2013 р. — Харків : ХДАДМ, 2013. — 

С. 233–236. — * 

73.  Профессионально-ориентированное обучение русскому языку как иностранному в Украине / Лапузина Е. Н., 

Романов Ю. А. // Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании : матер. 8-й Междунар. науч.-

практ. конф., 20–21 дек. 2013 г. — Харьков : ХНУСА, 2013. — Вып. 8. — С. 190–193. — * 

74.  Реализация принципов межпредметной координации в преподавании математики студентам-иностранцам / Лапузина Е. Н., 

Романов Ю. А. // Обучение иностранных студентов в высшей школе: традиции и перспективы : матер. Междунар. науч.-метод. 

конф., 23–24 мая 2013 г. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — С. 226–230. — * 

75.  Самостоятельная работа иностранных студентов под руководством преподавателя как элемент оптимизации 

учебного процесса в ВУЗе / Лапузина Е. Н. // Інженерія інноваційних технологій та вдосконалення 

фундаментальної освіти : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 лист. 2013 р. — Харків : НТУ «ХПІ», 2013 — 

С.76–77. — * 

76.  Система образования в Марокко / Шайма Аль Мутакки, Лапузина Е. Н. // VII Університетська науково-практична студентська 

конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 26–28 берез. 2013 р. : 

у 3-х ч. — Харків: НТУ «ХПІ», 2013. — Ч. 3. — С. 214–215. — *  

77.  Система образования в Турции / Зеки Метин, Лапузина Е. Н. // VII Університетська науково-практична студентська конференція 

магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 26–28 берез. 2013 р. : у 3-х ч. — 

Харків: НТУ «ХПІ», 2013. — Ч. 3. — С. 215-217. — * 

78.  Создание «Машины логического мышления» в Харьковском технологическом институте / Бизри Хилал, Лапузина Е. Н. 
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