
Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 05 năm 2021 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 1 

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU 
 

Tên tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng Phân loại 

DDC (Deway Decimal Clasification) 

Sau trật tự này, ấn phẩm được miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD (International 

Standard Bibliographic Description) 

Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái ABC 

của tên tài liệu (đối với sách), theo tên tác giả (đối với luận án). 

Tên tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng môn loại 

khoa học. 

Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu như: Ký hiệu phân loại, chủ đề, tên tài 

liệu, chỉ số phân loại, chỉ số từ khóa... 

Trật tự phân cấp (Cấp 1 + 2) của bảng phân loại DDC 

000. Tin học, tri thức và hệ thống 

100. Triết học & Tâm lý học 

 100: Triết học  

 150: Tâm lý học 

 160: Lôgich học 

 170: Đạo đức học 

 180. Triết học cổ đại… 

200. Tôn giáo 

300. Khoa học xã hội 

 310: Sưu tập thống kê tổng quát 

 320: Khoa học chính trị 

 330: Kinh tế học 

 340: Luật pháp 

 350: Hành chính công và khoa học… 

 370: Giáo dục 

400. Ngôn ngữ 

500. Khoa học tự nhiên và toán học 

 510: Toán học 

 520. Thiên văn học và khoa học… 

 530. Vật lý học 

 540. Hóa học và khoa học liên quan 

 550. Khoa học về trái đất 

 

Trong từng ký hiệu của từng tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ tự như : Ngôn ngữ, 

khổ sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu. 

 

Trong đó:  D  = Kho đọc 

    M = Kho mượn 

    T   = Kho tra cứu 

              TC – V/ = Kho Tạp chí đóng (P. 401) 

    G  = Kho Giáo trình 

   LA  = Kho Luận án 

Ví dụ:  VV-D1/0085       :Tài liệu Tiếng Việt, khổ vừa, kho đọc 

      AL-M/0100        :Tài liệu tiếng Anh khổ lớn, kho mượn 

     510G29/001       :Tài liệu kho Giáo trình  

     V-TK/1000        :Tài liệu kho Tra cứu 

    560. Cổ sinh vật học. Cổ động vật 

    580. Thực vật 

    590. Động vật 

600. Công nghệ 

  610: Y học và sức khoẻ 

  620: Kỹ thuật và các hoạt… 

  630: Nông nghiệp 

  640: Quản lý nhà cửa và gia đình 

  650: Quản lý và các dịch vụ… 

  660: Kỹ thuật hóa học… 

  670: Công nghệ sản xuất 

  680: Sản xuất sản phẩm… 

  690: Nhà và xây dựng 

700. Nghệ thuật và vui chơi giải trí 

800. Văn học và tu từ học 

900. Lịch sử và địa lý 

   910: Địa lý và du hành 

   920: Tiểu sử, phả hệ học, huy hiệu 

   930: Lịch sử thế giới cổ đại 
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000. TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 

001. Ngô Thị Quyên. 

      Nghiên cứu phương pháp K Nearest Neighbors giảm số lượng phần tử nâng cao hiệu quả 

phân lớp dữ liệu y sinh học/ Ngô Thị Quyên: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Thông tin, Chuyên 

ngành: Khoa học máy tính: 8.48.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 69 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6470 

     Phân loại (DDC): 005.7  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu phương pháp học máy, phương pháp cân bằng dữ liệu dựa trên K hàng 

xóm gần nhất, phương pháp đề KNN-UND và tiến hành làm thực nghiệm trên dữ liệu y sinh học. 

     Người hướng dẫn : Đặng Xuân Thọ - TS 

002. Nguyễn, Thị Nhâm. 

      Tìm đối tượng trong ảnh dựa trên bản đồ nổi bật/ Nguyễn Thị Nhâm: Luận văn Thạc sĩ Công 

nghệ thông tin, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 848001.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2019 . - 71 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6396  

     Phân loại (DDC): 006.7  

     *Tóm tắt : Luận văn áp dụng và triển khai phương pháp bản đồ nổi bật để tìm đối tượng trong 

ảnh. Nghiên cứu tập trung vào những đối tượng ảnh có kích thước nhỏ (150 x 150 pixel) và chỉ 

bao gồm một đối tượng nổi bật để tập trung đánh giá phương án triển khai. 

     Người hướng dẫn : Đặng Thành Trung - TS 

*** 

003. Đoàn, Thị Thu Huyền. 

      Project-based learning method in lectures of advanced data structures and algorithms/ Đoàn 

Thị Thu Huyền: MA thesis od educational science, Chuyên ngành: Informatic Teaching 

Methodology: 60.14.01.11 . - H.: Hanoi national university of education, 2019 . - 96 p. 

     Kí hiệu kho : .NN-LA/0035  

     Phân loại (DDC): 005.7  

     Người hướng dẫn : Lê Minh Hoàng - Ph.D 

100. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÍ HỌC 

004. Bùi, Đức Minh. 

      Khó khăn tâm lý trong học nghề của sinh viên dân tộc ít người ở các trường cao đẳng nghề 

khu vực phía Bắc/ Bùi Đức Minh: Luận án Tiến sĩ Tâm lý học, Chuyên ngành: Tâm lý học: 

9.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 158 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6589  

     Phân loại (DDC): 155.5189042  

     *Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận về khó khăn tâm lý, khó khăn tâm lý trong học nghề của 

sinh viên dân tộc ít người. Đánh giá thực trạng, đề xuất và thực nghiệm một số biện pháp tâm lý 

nhằm giúp sinh viên dân tộc ít người ở các trường đào tạo cao đẳng nghề khu vực phía Bắc nâng 

cao sự tự tin, tính chủ động, tích cực trong học nghề. 

     Người hướng dẫn : Trần Thị Lệ Thu - PGS.TS%Vũ Ngọc Hà - PGS.TS 
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005. Cao, Thị Thùy Linh. 

      Thái độ của giáo viên và cha mẹ về giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở tại 

thành phố Hồ Chí Minh/ Cao Thị Thùy Linh: Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học, Chuyên ngành: Tâm 

lý học: 8310401 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 88 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6113  

     Phân loại (DDC): 155.671240959779  

     *Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận nghiên cứu về thái độ của giáo viên và cha mẹ đối với việc 

giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS. Nghiên cứu thực trạng về thái độ của giáo viên và cha 

mẹ ở nội thành TPHCM và mối liên quan giữa thái độ của giáo viên và cha mẹ đối với việc giáo 

dục giá trị sống cho học sinh THCS; những yếu tố liên quan tới thái độ của giáo viên và cha mẹ 

đối với việc giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS. Đề xuất các biện pháp góp phần phát triển 

thái độ tích cực của giáo viên và cha mẹ đối với việc giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS. 

     Người hướng dẫn : Trần Thị Lệ Thu - PGS.TS 

006. Dương, Đình Bắc. 

      Kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành du lịch/ Dương Đình Bắc: Luận án Tiến sĩ Tâm 

lý học, Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành: 9.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2019 . - 161 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6616  

     Phân loại (DDC): 158.7  

     *Tóm tắt : Tổng quan các nghiên cứu về tổ chức sự kiện, kỹ năng tổ chức sự kiện, xác định 

khung lí luận về tổ chức sự kiện và kỹ năng tổ chức sự kiện. Làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ 

năng này. Khảo sát, đánh giá thực trạng kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch và 

những yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch. Đề 

xuất và tiến hành thực nghiệm một số biện pháp tác động nhằm góp phần hình thành và phát triển 

kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch. 

     Người hướng dẫn : Phan Trọng Ngọ - PGS.TS%Lê Minh Nguyệt - PGS.TS 

007. Đinh, Văn To. 

      Triết lý nhân sinh của người Khmer trong lễ hội Sen Đôn-ta ở tỉnh An Giang/ Đinh Văn To: 

Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 82.29.001 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2019 . - 89 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6207  

     Phân loại (DDC): 128.08995932059791  

     *Tóm tắt : Làm rõ những khái niệm chung về triết lý, triết lý nhân sinh, triết lý nhân sinh 

trong lễ hội Sen Đôn-ta của người Khmer. Phân tích, đánh giá các nội dung triết lý nhân sinh 

trong lễ hội Sen Đôn-ta của người Khmer ở tỉnh An Giang. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất một 

số giải pháp nhằm phát huy giá trị triết lý nhân sinh trong lễ hội Sen Đôn-ta đối với đời sống tinh 

thần của người Khmer tỉnh An Giang. 

     Người hướng dẫn : Võ Văn Thắng - PGS.TS 
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008. Lê, Giang Linh. 

      Định kiến giới trong lựa chọn việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp/ Lê Giang Linh: Luận 

văn Thạc sĩ Tâm lý học, Chuyên ngành: Tâm lý học: 8.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2019 . - 81 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6017  

     Phân loại (DDC): 155.33  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa một số lý luận tâm lý học về định kiến, định kiến giới, việc làm, lựa 

chọn việc làm, đặc điểm tâm lý của sinh viên, định kiến giới trong lựa chọn việc làm. Nghiên cứu 

thực trạng biểu hiện, các yếu tố ảnh hưởng đến định kiến giới trong lựa chọn việc làm của sinh 

viên sau khi tốt nghiệp và đề xuất một số kiến nghị nhằm hạn chế định kiến giới trong các quyết 

định lựa chọn việc làm của sinh viên. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hải Thiện - TS 

009. Lê, Thị Lan Chi. 

      Kỹ năng ứng phó với trầm cảm sau sinh của phụ nữ thành phố Lào Cai/ Lê Thị Lan Chi: 

Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học, Chuyên ngành: Tâm lý học: 8.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2019 . - 124 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6105  

     Phân loại (DDC): 155.6712408209597167  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận có liên quan đến đề tài: trầm cảm sau sinh, kỹ 

năng, kỹ năng ứng phó, kỹ năng ứng phó với trầm cảm của phụ nữ sau khi sinh, các yếu tố ảnh 

hưởng đến kỹ năng ứng phó với trầm cảm sau sinh. Khảo sát biểu hiện, mức độ và các yếu tố ảnh 

hưởng đến kỹ năng ứng phó với trầm cảm sau sinh của phụ nữ sau sinh tại thành phố Lào Cai. Đề 

xuất một số biện pháp tâm lý - xã hội góp phần rèn luyện, nâng cao kỹ năng ứng phó với trầm 

cảm sau sinh của phụ nữ sau khi sinh tại thành phố Lào Cai. 

     Người hướng dẫn : Hoàng Anh Phước - TS 

010. Nguyễn, Hương Giang. 

      Nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm lý của học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê 

Hồng Phong, Nam Định/ Nguyễn Hương Giang: Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học, Chuyên ngành: 

Tâm lý học: 8.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 68 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6300  

     Phân loại (DDC): 158.308350959738  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm lý của học sinh trung học 

phổ thông, xây dựng cơ sở lý luận cần thiết cho việc thực hiện đề tài. Khảo sát nhu cầu chăm sóc 

sức khỏe tâm lý của học sinh trung học phổ thông thông qua biểu hiện về khó khăn tâm lý về học 

tập, về hướng nghiệp, tương tác xã hội và những mong muốn được trợ giúp tâm lý của các em. 

Dựa vào kết quả nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả đáp ứng 

nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm lý cho học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng 

Phong, Nam Định. 

     Người hướng dẫn : Lý Thị Minh Hằng - TS 
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011. Nguyễn, Thị Thu Thảo. 

      Hứng thú của học sinh tiểu học quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đối với hoạt động trải 

nghiệm để nghiên cứu/ Nguyễn Thị Thu Thảo: Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học, Chuyên ngành: Tâm 

lí học: 81401.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 128 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6336  

     Phân loại (DDC): 155.424  

     *Tóm tắt : Tìm hiểu, phân tích, hệ thống hóa, khái quát những vấn đề lí luận liên quan đến 

hứng thú, hoạt đông trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm của học sinh tiểu học. Thực trạng hứng 

thú, những yếu tố ảnh hưởng, đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao hứng thú của 

học sinh tiểu học đối với hoạt động trải nghiệm. 

     Người hướng dẫn : Hoàng Thị Hạnh - TS 

012. Tạ, Thị Thu Thủy. 

      Sự gắn bó mẹ con và ảnh hưởng của nó đến quá trình phát triển tâm lý của trẻ từ 3 - 6 tuổi/ 

Tạ Thị Thu Thủy: Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học, Chuyên ngành: Tâm lý học: 8310401 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 97 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6111  

     Phân loại (DDC): 155.423  

     *Tóm tắt : Bước đầu hệ thống hóa cơ sở lí luận về sự gắn bó mẹ con ảnh hưởng đến sự phát 

triển tâm lý của trẻ. Phân tích bốn ca lâm sàng điển hình có liên quan đến gắn bó mẹ con. Thực 

nghiệm can thiệp. Đề xuất một số biện nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ gắn 

bó mẹ con, tạo điều kiện cho sự phát triển tâm lý của trẻ. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Tâm - TS 

013. Trần, Lan Anh. 

      Quan niệm truyền thống về cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam/ Trần Lan Anh: Luận văn 

Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 8229001 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 78 

tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6384  

     Phân loại (DDC): 111.85082  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận chung về quan niệm cái đẹp, quan niệm truyền thống về cái 

đẹp. Phân tích cơ sở xã hội làm xuất hiện, hình thành, phát triển quan niệm truyền thống về cái 

đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Chỉ ra những biểu hiện của quan niệm truyền thống về cái đẹp 

của phụ nữ Việt Nam trong quan hệ gia đình, trong quan hệ sản xuất, trong quan hệ chiến đấu 

thời kỳ phong kiến. Đề xuất một số gợi ý cho quan niệm hiện đại về cái đẹp của người phụ nữ 

Việt Nam trên cơ sở kế thừa quan niệm truyền thống. 

     Người hướng dẫn : Lê Thị Hường - TS 
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014. Vũ, Thúy Ngọc. 

      Giao tiếp của người cao tuổi sống ở các trung tâm dưỡng lão/ Vũ Thúy Ngọc: Luận án Tiến 

sĩ Tâm lý học, Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên nghành: 9.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2019 . - 154 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6680  

     Phân loại (DDC): 155.67136  

     *Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận về giao tiếp của người cao tuổi sống ở các trung tâm dưỡng 

lão như: khái niệm giao tiếp, giao tiếp của người cao tuổi, các cấu thành của giao tiếp, biểu hiện, 

tiêu chí xem xét và các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp của người cao tuổi. Khảo sát thực trạng 

một số khía cạnh cơ bản trong giao tiếp của người cao tuổi sống ở các trung tâm dưỡng lão và các 

yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng này. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giao tiếp 

cho người cao tuổi sống ở các trung tâm dưỡng lão. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Bình - PGS.TS 

200. TÔN GIÁO 

015. Lee, Gyung Jae. 

      Hoạt động của các giáo sĩ thừa sai Pháp nhằm giành tự do tôn giáo ở khu vực Đông Á giữa 

thế kỷ XIX (1843 - 1866)/ Lee Gyung Jae: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: 

Lịch sử Việt Nam: 8229013 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 78 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6033 

     Phân loại (DDC): 200.9509034  

     *Tóm tắt : Tìm hiểu bối cảnh lịch sử và tư tưởng ảnh hưởng đến các hoạt động của Giám mục 

Pellerin là giáo sĩ thừa sai Pháp ở Việt Nam và Giám mục Berneux là giáo sĩ thừa sai Pháp ở 

Triều Tiên vào giữa thế kỷ XIX. Khảo sát các hoạt động cụ thể của hai giáo sĩ thừa sai Pháp, mục 

đích cụ thể và tác động của các hoạt động đó. Chỉ ra những điểm tương đồng, những điểm khác 

biệt và những đặc trưng giữa các hoạt động của hai giáo sĩ thừa sai qua sự so sánh đối chiếu giữa 

các hoạt động của hai giáo sĩ thừa sai nhằm giành tự do tôn giáo. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Cơ - GS.TS 

016. Trần, Thu Nhàn. 

      Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần tại đền Trần thành phố Nam Định hiện nay/ Trần Thu Nhàn: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục, Chuyên ngành: Triết học: 8.22.90.01 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2019 . - 102 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6232  

     Phân loại (DDC): 202.1130959738  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần. Đánh giá 

những giá trị và hạn chế của tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần ở đền Trần, Nam Định. Đề xuất giải 

pháp phát huy giá trị và khắc phục những hạn chế của việc thực hành tín ngưỡng thờ Đức Thánh 

Trần ở đền Trần thành phố Nam Định. 

     Người hướng dẫn : Trần Thị Thúy Ngọc - TS 
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300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

017. Hoàng, Kim Thanh. 

      Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm giảm tỉ lệ hôn nhân cận huyết ở người dân 

tộc thiểu số tỉnh Điện Biên/ Hoàng Kim Thanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên 

ngành: Sinh học thực nghiệm: 8.42.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 56 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6262  

     Phân loại (DDC): 306.8109597177  

     *Tóm tắt : Xác định thực trạng về tỉ lệ hôn nhân cận huyết, hiểu viết về hôn nhân cận huyết, 

thái độ về hôn nhân cận huyết và hành vi về hôn nhân cận huyết của người dân tộc thiểu số tại 

tỉnh Điện Biên. Từ kết quả khảo sát thực trạng hôn nhân cận huyết, đề xuất các giải pháp nhằm 

giảm tỉ lệ hôn nhân cận huyết của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Điện Biên. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Phúc Hưng - TS 

018. Lê, Hồ Ngọc Trung. 

      Vai trò của nhà nước trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang/ Lê 

Hồ Ngọc Trung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Chính trị, Chuyên ngành: Triết học: 82.29.001 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 81 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6100  

     Phân loại (DDC): 307.720959791  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu một cách hệ thống những vấn đề lý luận chung nhất của đề tài. Phân 

tích vai trò của nhà nước ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang trong xây dựng nông thôn mới, nêu 

một số vấn đề còn hạn chế trong điều kiện hiện nay. Đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm đẩy 

mạnh quá trình trong xây dựng nông thôn mới của huyện Châu thành, tỉnh An Giang hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Võ Văn Thắng - PGS.TS 

019. Lê, Thị Hoàng Oanh. 

      Giáo dục hành vi ứng xử văn hóa cho người dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong bối 

cảnh hiện nay/ Lê Thị Hoàng Oanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo 

dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 107 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6660  

     Phân loại (DDC): 302.207059769  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản về giáo dục hành vi ứng xử văn hóa cho 

người dân. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp giáo dục hành vi 

ứng xử văn hóa cho người dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh hiện nay và tiến 

hành khảo nghiệm các biện pháp đã được đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Thị Hạnh Phúc - PGS.TS 
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020. Lê, Thị Yến. 

      Quan niệm của Phan Bội Châu về vai trò của phụ nữ/ Lê Thị Yến: Luận văn Thạc sĩ Triết 

học, Chuyên ngành: Triết học: 8229001 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 101 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6287  

     Phân loại (DDC): 305.4201  

     *Tóm tắt : Khái quát những điều kiện kinh tế - xã hội, văn hoá, tư tưởng thế giới và Việt Nam 

đã hình hành quan niệm của Phan Bội Châu về vai trò của phụ nữ. Phân tích những nội dung cơ 

bản trong quan niệm của Phan Bội Châu về vai trò của phụ nữ. Đưa ra những giá trị và hạn chế 

trong quan niệm của Phan Bội Châu về vai trò của phụ nữ và rút ra ý nghĩa của nó trong giai đoạn 

hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Bá Cường - PGS.TS 

021. Lò, Thị Hồng Thắm. 

      Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã 

Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La/ Lò Thị Hồng Thắm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2019 . - 126 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6657  

     Phân loại (DDC): 302.140959718  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong bối 

cảnh hiện nay. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ 

môi trường cho cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp. 

     Người hướng dẫn : Phan Thị Kim Anh - TS 

022. Nguyễn, Thanh Giang. 

      Công tác tuyên truyền và vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự ở thành phố Cần 

Thơ hiện nay/ Nguyễn Thanh Giang: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 

822901 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 81 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6317  

     Phân loại (DDC): 303.375083510959793  

     *Tóm tắt : Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận chung về công tác tuyên truyền, vận động 

thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp góp phần phát huy 

hiệu quả công tác tuyên truyền và vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự  ở thành phố 

Cần Thơ. 

     Người hướng dẫn : Trần Đăng Sinh - PGS.TS 
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023. Nguyễn, Thị Thanh. 

      Biện pháp vận động cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng thực hiện 

luật bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động/ Nguyễn Thị Thanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2019 . - 73 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6656  

     Phân loại (DDC): 302.140959735  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về biện pháp vận động cộng đồng doanh nghiệp thực hiện 

luật bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Khảo sát và đánh giá thực trạng và đề xuất, khảo 

nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện vận động cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng thực hiện luật bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. 

     Người hướng dẫn : Lê Minh Nguyệt - PGS.TS 

024. Phạm, Văn Giúp. 

      Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 

phố Cần Thơ hiện nay/ Phạm Văn Giúp: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 

8229001 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 86 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6205  

     Phân loại (DDC): 305.9320459793  

     *Tóm tắt : Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam ở thành phố Cần Thơ thời gian qua, từ đó đề xuất giải pháp nhằm đổi mới, nâng 

cao chất lượng cán bộ, công chức và công tác cán bộ tại thành phố Cần Thơ. 

     Người hướng dẫn : Hoàng Thúc Lân - PGS.TS 

025. Phan, Ngọc Toàn. 

      Phối hợp các lực lượng trong giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho cộng đồng dân cư 

phường 4 - thành phố Đà Lạt/ Phan Ngọc Toàn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên 

ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 87 

tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6659  

     Phân loại (DDC): 302.140959769  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục ý thức 

chấp hành pháp luật cho cộng đồng dân cư phường 4 - thành phố Đà Lạt. Khái quát thực trạng và 

đề xuất những giải pháp tăng cường phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục ý thức chấp 

hành pháp luật cho cộng đồng dân cư phường 4 - thành phố Đà Lạt. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thúy Hạnh - TS 
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026. Phan, Thị Lệ Dung. 

      Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008/ Phan Thị Lệ 

Dung: Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 9.22.03.13 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2020 . - 169 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6670  

     Phân loại (DDC): 300.959731  

     *Tóm tắt : Phân tích về điều kiện tự nhiên, dân cư và truyền thống lịch sử, yếu tố tác động đến 

sự chuyển biến kinh tế, xã hội của huyện Mỹ Đức. Tái hiện lại một cách trung thực và tương đối 

hệ thống về chuyển biến kinh tế, xã hội của huyện Mỹ Đức từ năm 1991 đến năm 2008. Nêu lên 

một số đặc điểm sự chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức có ý nghĩa tham khảo trong quá 

trình phát triển kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức hiện nay và giai đoạn tiếp theo. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Am - PGS.TS 

027. Vũ, Thị Huyền Trang. 

      Nghiên cứu đặc điểm dân số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2017/ Vũ Thị Huyền Trang: Luận 

văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học: 8.31.05.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2019 . - 123 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6176  

     Phân loại (DDC): 304.610959721090512  

     *Tóm tắt : Tổng quan các vấn đề lí luận và thực tiễn về dân số, đặc điểm dân số. Đánh giá các 

nhân tố tác động đến đặc điểm dân số tỉnh Phú Thọ. Phân tích đặc điểm dân số tỉnh Phú Thọ 

trong giai đoạn 2009 - 2017. Đề xuất các giải pháp góp phần phát triển dân số của tỉnh Phú Thọ 

đến năm 2025, tầm nhìn 2030 ngày càng hợp lý hơn. 

     Người hướng dẫn : Vũ Thị Mai Hương - TS%Nguyễn Thanh Tuấn - TS 

028. Vũ, Thị Loan. 

      Huy động các lực lượng cộng đồng trong giáo dục phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ 

Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng/ Vũ Thị Loan: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, 

Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2019 . - 147 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6655  

     Phân loại (DDC): 302.140959735  

     *Tóm tắt : Xác định cơ sở lí luận của giáo dục phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ và 

huy động các lực lượng cộng đồng trong giáo dục phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ. 

Đánh giá thực trạng bạo lực gia đình, giáo dục phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ và huy 

động các lực lượng cộng đồng trong giáo dục phòng chống bạo lực gia đình. Đề xuất các biện 

pháp và tổ chức khảo nghiệm các biện pháp huy động các lực lượng cộng đồng trong giáo dục 

phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

     Người hướng dẫn : Trần Huy Hoàng - PGS.TS 

*** 
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029. Phạm, Thị Vân. 

      Rural household livelihoods in forestland CatBa national Park/ Phạm Thị Vân: Master thesis 

of geographical science, Chuyên ngành: Social economic Geography: 60.31.95 . - H.: Hanoi 

national university of education, 2007 . - 131 p. 

     Kí hiệu kho : .NN-LA/0029  

     Phân loại (DDC): 307.720959735  

     Người hướng dẫn : Đỗ Thị Minh Đức - Ass.Prof.Dr 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

030. Cao, Hoàng Huy. 

      Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ cấp cơ sở ở thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang hiện nay/ Cao Hoàng Huy: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 

8.22.90.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 80 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6102  

     Phân loại (DDC): 324.259791  

     *Tóm tắt : Làm rõ cơ sở lý luận, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

và của Đảng ta về công tác dân vận. Đánh giá thực trạng nâng cao hiệu quả công tác dân vận của 

Đảng bộ cấp cơ sở ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tìm ra một số nguyên nhân của thực 

trạng ấy. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận của 

các Đảng bộ cấp cơ sở ở thành phố Long Xuyên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. 

     Người hướng dẫn : Hoàng Thúc Lân - PGS.TS 

031. Dương, Nguyễn Chân Phương. 

      Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang hiện nay/ Dương Nguyễn Chân Phương: Luận văn Thạc sĩ Triết học, 

Chuyên ngành: Triết học: 8.22.90.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 90 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6552  

     Phân loại (DDC): 320.53150959791  

     *Tóm tắt : Phân tích và làm rõ nguồn gốc, bản chất, nội dung và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí 

Minh về dân chủ, dân chủ XHCN. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp chủ 

yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thường - PGS.TS 

032. Dương, Thị Thủy. 

      Chính sách đối ngoại của nhà Minh thời Minh Thành Tổ (1402-1424)/ Dương Thị Thủy: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử thế giới: 8.22.90.11 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 106 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6662  

     Phân loại (DDC): 327.5109024  

     *Tóm tắt : Phân tích những nhân tố nội tại và những nhân tố bên ngoài tác động đến chính 

sách đối ngoại của Minh Thành Tổ. Phục dựng lại chính sách của Minh Thành Tổ trong quan hệ 

với Mông Cổ, Đại Việt, Triều Tiên, Nhật Bản, Champa và các quốc gia khác ở khu vực Đông 

Nam Á, Nam Á. Phân tích, đánh giá các kết quả và đặc điểm của chính sách đối ngoại của Minh 

Thành Tổ. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Kiều Trang - TS 
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033. Nguyễn, Thanh Tùng. 

      Sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực trong môn Giáo dục công dân lớp 10 tại Trường Trung học 

phổ thông Đại Mỗ, Hà Nội/ Nguyễn Thanh Tùng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên 

ngành: Lý luận và PPDH giáo dục chính trị: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 

77 tr.+phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6664  

     Phân loại (DDC): 320.4071259731  

     *Tóm tắt : Khái quát cơ sở lý luận và quá trình thực tiễn của việc sử dụng kỹ thuật dạy học 

tích cực trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 10, các yêu cầu sư phạm và quy trình sử dụng 

linh hoạt kỹ thuật dạy học tích cực để thiết kế hoạt động trong quá trình dạy học môn Giáo dục 

công dân lớp 10 tại trường THPT Đại Mỗ, Hà Nội. Tiến hành quá trình thực nghiệm sư phạm 

trong thực tiễn và góp phần rút ra các nhận xét, đánh giá về các kết quả thu thập, thống kê, tổng 

hợp từ lớp thực nghiệm cũng như lớp đối chứng khi tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục 

công dân lớp 10 tại Trường THPT Đại Mỗ, Hà Nội. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS 

330. KINH TẾ 

034. Bùi, Mạnh Thắng. 

      Quá trình tổ chức nông dân tỉnh Hưng Yên và Thái Bình khai hoang, phát triển kinh tế tại 

Sơn La (1961 - 1965)/ Bùi Mạnh Thắng: Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt 

Nam: 9.22.90.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 171 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6609  

     Phân loại (DDC): 330.959718043  

     *Tóm tắt : Làm rõ bối cảnh lịch sử và chủ trương tổ chức nông dân đồng bằng Bắc Bộ tham 

gia khai hoang, phát triển kinh tế miền núi của Đảng, Nhà nước và của các địa phương, tình hình 

của Khu Tự trị Thái - Mèo, tỉnh Sơn La trước khi tiếp nhận nhân lực khai hoang. Tái hiện quá 

trình tổ chức nông dân 2 tỉnh Hưng Yên, Thái Bình chuyển cư lên Sơn La. Dựng lại quá trình tổ 

chức khai hoang, các hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế của lực lượng khai hoang trên địa 

bàn tỉnh Sơn La. Phân tích, làm rõ những tác động của quá trình tổ chức lực lượng khai hoang, 

phát triển kinh tế tại Sơn La trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, quốc phòng - an 

ninh. 

     Người hướng dẫn : Vũ Thị Hòa - PGS.TS 

035. Nguyễn, Thị Hồng Nhung. 

      Đánh giá tổng hợp các nguồn lực tự nhiên phục vụ xây dựng mô hình hệ kinh tế sinh thái lưu 

vực hồ thủy điện Sơn La/ Nguyễn Thị Hồng Nhung: Luận án Tiến sĩ Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí 

tự nhiên: 9.44.02.17 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 154 tr.+phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6604  

     Phân loại (DDC): 333.9100959718  

     *Tóm tắt : Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu đánh giá tổng hợp các nguồn lực tự nhiên 

phục vụ xây dựng mô hình hệ kinh tế sinh thái lưu vực hồ thủy điện. Đặc điểm các nguồn lực tự 

nhiên và sự phân hóa cấu trúc cảnh quan lưu vực hồ thủy điện Sơn La. Đánh giá tổng hợp các 

nguồn lực tự nhiên và định hướng phát triển mô hình hệ kinh tế sinh thái lưu vực hồ thủy điện 

Sơn La. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Khánh - PGS.TS 
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036. Park, Noh Wan. 

      World energy security and climate change overviews and internation pesponse: Korean dand 

Vietnams next steps?/ Park Noh Wan: , Chuyên ngành: World History: 60.22.50 . - H.: Hanoi 

national university of education, 2011 . - 113 p. 

     Kí hiệu kho : .NN-LA/0028  

     Phân loại (DDC): 333.7909  

     Người hướng dẫn : Trần Thị Vinh - Dr.,Ass.Prof 

037. Trần, Xuân Duy. 

      Land evaluation by using gis- based multicrtiteria analysis for rubber, paddy rice and sugar 

cane cultivation in Tan Ky - NGHE AN/ Trần Xuân Duy: Master thesis in geography, Chuyên 

ngành: Physical Geography: 60.44.70 . - H.: Hanoi national university of education, 2010 . - 69 p. 

     Kí hiệu kho : .NN-LA/0040  

     Phân loại (DDC): 333.761709597  

     Người hướng dẫn : Trần Văn Ý - Assoc.Prof.Dr 

335. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ HỆ THỐNG CÓ LIÊN QUAN 

038. Nguyễn, Thùy Dương. 

      Phát triển năng lực hợp tác của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin (phần Kinh tế chính trị) ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay/ 

Nguyễn Thùy Dương: Luận án Tiến sĩ Khoa học, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy 

học bộ môn Giáo dục chính trị: 9.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 159 tr. + Phụ 

lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6620  

     Phân loại (DDC): 335.43071159731  

     *Tóm tắt : Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về phát triển năng lực hợp tác của sinh viên trong dạy 

học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần Kinh tế chính trị) ở các 

trường đại học. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất nguyên tắc và biện pháp phát triển năng 

lực hợp tác của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 

(phần Kinh tế chính trị) ở các trường đại học hiện nay. Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm 

chứng tính khả thi của các biện pháp đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Trần Thị Mai Phương - PGS.TS%Nguyễn Đức Thìn - TS 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC 

039. Nguyễn, Huỳnh Phương. 

      Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở thành phố Cần 

Thơ hiện nay/ Nguyễn Huỳnh Phương: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 

8229001 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 86 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6156  

     Phân loại (DDC): 352.308832084  

     *Tóm tắt : Phân tích cơ sở khoa học của việc nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ 

cán bộ chủ chốt cấp xã ở thành phố Cần Thơ hiện nay. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải 

pháp nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở thành phố Cần 

Thơ hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Lê Ngọc Triết - TS 
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360. CÁC VẤN ĐỀ VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

040. Lưu, Thị Kim Nhung. 

      A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF ENGLISH MEDIA TEXTS ON CLIMATE 

CHANGE/ Lưu Thị Kim Nhung: The degree of Doctor of Philosophy, Chuyên ngành: English 

Linguistics: 62.22.15.01 . - H.: Hanoi national university of education, 2016 . - 171 p. 

     Kí hiệu kho : .NN-LA/0041  

     Phân loại (DDC): 363.7  

     Người hướng dẫn : Ha Cam Tam - Ph.DAsso %Tran Xuan Diep - Prof.Ph.D 

370. GIÁO DỤC 

041. Bùi, Thị An. 

      Thiết kế một số trò chơi có ứng dụng công nghệ thông tin nhằm củng cố kiến thức toán cho 

học sinh lớp Một/ Bùi Thị An: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục 

Tiểu học: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 90 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6222  

     Phân loại (DDC): 372.7044  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu một số vấn đề về cơ sở lí luận của trò chơi học toán và tìm hiểu phạm 

vi kiến thức toán lớp 1 có thể thực hành vận dụng trong các tình huống chơi. Điều tra thực trạng 

về việc ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế trò chơi nhằm củng cố và khắc sâu kiến thức 

toán cho học sinh lớp 1 của giáo viên tiểu học ở một số trường thuộc địa bàn Hà Nội. Ứng dụng 

công nghệ thông tin (Khai thác các chức năng cơ bản và nâng cao của phần mềm Powerpoint) để 

thiết kế một số trò chơi nhằm củng cố và khắc sâu kiến thức Toán cho học sinh lớp 1. Thực 

nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Trần Ngọc Lan - PGS.TS 

042. Bùi, Thị Thanh. 

      Quan điểm của Võ Nguyên Giáp về giáo dục toàn diện/ Bùi Thị Thanh: Luận văn Thạc sĩ 

Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 8229001 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 96 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6354  

     Phân loại (DDC): 370.1  

     *Tóm tắt : Khái quát những cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn hình thành quan điểm về giáo dục 

toàn diện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phân tích những nội dung cơ bản trong quan điểm về 

giáo dục toàn diện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những giá trị, ý nghĩa trong quan điểm giáo 

dục toàn diện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với giáo dục Việt Nam hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Bá Cường - PGS.TS 

043. Cao, Thu Hằng. 

      Vận dụng phương pháp phân tích hành vi ngôn ngữ ứng dụng trong rèn luyện hành vi ngôn 

ngữ cho trẻ tự kỉ 2 - 4 tuổi/ Cao Thu Hằng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: 

Giáo dục đặc biệt: 8.14.01.18 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 151 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6231  

     Phân loại (DDC): 371.9446  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của can thiệp hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 2 – 4 tuổi 

dựa vào phương pháp phân tích hành vi ngôn ngữ ứng dụng. Thực trạng về hành vi ngôn ngữ của 

trẻ TK 2- 4 tuổi và thực trạng giáo viên sử dụng phương pháp phân tích hành vi ngôn ngữ ứng 

dụng. Vận dụng quy trình can thiệp rèn luyện hành vi ngôn ngữ dựa vào phương pháp phân tích 

hành vi ngôn ngữ ứng dụng. Thực nghiệm quy trình can thiệp rèn luyện hành vi ngôn ngữ cho trẻ 

tự kỷ 2 – 4 tuổi dựa vào phương pháp phân tích hành vi ngôn ngữ ứng dụng. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hoàng Yến - GS.TS 
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044. Đỗ, Thị Thanh Toàn. 

      Quản lý đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ở các trường đại học địa phương theo tiếp cận 

năng lực/ Đỗ Thị Thanh Toàn: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo 

dục: 9.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 204 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6624  

     Phân loại (DDC): 378.101  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về đào tạo và quản lý đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ở 

các trường đại học địa phương theo tiếp cận năng lực. Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng và 

đề xuất biện pháp quản lý đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ở các trường đại học địa phương 

theo tiếp cận năng lực. 

     Người hướng dẫn : Ngô Quang Sơn - PGS.TS%Ngô Hiệu - PGS.TS 

045. Lê, Thanh Hà. 

      Giáo dục truyền thống hiếu học cho học sinh trung học cơ sở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

dựa vào cộng đồng/ Lê Thanh Hà: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo 

dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 103 tr.+phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6683  

     Phân loại (DDC): 373.1190959734  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về giáo dục truyền thống hiếu học cho học sinh trung học 

cơ sở dựa vào cộng đồng. Khảo sát thực trạng và đề xuất các biện pháp giáo dục truyền thống 

hiếu học cho học sinh trung học cơ sở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương dựa vào cộng đồng. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thành Vinh - PGS.TS 

046. Lê, Thị Thu Hồng. 

      Quản lý phát triển vận động cho trẻ 5 - 6 tuổi tại các trường mầm non huyện Mường Chà tỉnh 

Điện Biên/ Lê Thị Thu Hồng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo 

dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 98 tr.+phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6665  

     Phân loại (DDC): 372.868  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý phát triển vận động cho trẻ ở trường mầm non. 

Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động vận động và thực trạng quản lý phát triển vận động cho 

trẻ 5 - 6 tuổi ở các trường mầm non huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên. Đề xuất biện pháp và 

khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp quản lý phát triển vận động cho trẻ 5 - 

6 tuổi ở các trường mầm non tại địa bàn nghiên cứu. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Thanh - PGS.TS 

047. Lưu, Thị Thu Hằng. 

      Giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non/ Lưu Thị Thu Hằng: Luận án 

Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục mầm non: 9.14.01.01 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2020 . - 158 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6671  

     Phân loại (DDC): 372.374  

     *Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của việc giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 4-5 

tuổi ở trường mầm non. Phân tích thực trạng và tiến hành thực nghiệm, đề xuất xây dựng các biện 

pháp kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi nhằm kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của đề 

tài nghiên cứu. 

     Người hướng dẫn : Hoàng Thị Phương - PGS.TS%Hoàng Thị Oanh - TS 



Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 05 năm 2021 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 17 

048. Ngô, Thị Trang. 

      Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên đại học sư phạm/ Ngô Thị 

Trang: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục: 

9.14.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 163 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6590  

     Phân loại (DDC): 378.170281  

     *Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lí luận về phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục cho 

sinh viên đại học sư phạm. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng, đề xuất biện pháp phát 

triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên đại học sư phạm và thực nghiệm sư 

phạm các biện pháp đã đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Thái Duy Tuyên - GS.TS%Hoàng Thanh Thúy - PGS.TS 

049. Nguyễn, Lan Hương. 

      Xây dựng tài liệu ôn luyện môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 theo chương trình mới/ Nguyễn 

Lan Hương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục tiểu học: 8.14.01.01 

. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 115 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6487  

     Phân loại (DDC): 372.6043  

     *Tóm tắt : Thiết lập ma trận nội dung ôn luyện cho 35 tuần. Xây dựng tài liệu ôn luyện môn 

Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 theo chương trình mới. Thực nghiệm sư phạm để xác thực tính 

hiệu quả của các tài liệu đã xây dựng ở trên. 

     Người hướng dẫn : Lê Phương Nga - GS.TS 

050. Nguyễn, Lương Hoàng. 

      Phát triển đội ngũ giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Yên Lập, tỉnh Phú Thọ/ Nguyễn Lương Hoàng: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo 

dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 133 

tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6265  

     Phân loại (DDC): 373.1100959721  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn đội ngũ giáo viên Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Đề xuất biện pháp 

phát triển đội ngũ giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung học 

phổ thông Yên Lập, tỉnh Phú Thọ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào 

tạo trong giai đoạn hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thành Vinh - PGS.TS 

051. Nguyễn, Minh Huệ. 

      Phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh các trường THPT quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

theo hướng chuẩn hóa/ Nguyễn Minh Huệ: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Chuyên ngành: 

Quản lý giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 119 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6281  

     Phân loại (DDC): 373.1100959731  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh trường THPT 

theo hướng chuẩn hóa. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp phát 

triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh các trường THPT tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội theo 

hướng chuẩn hóa. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Liên - TS 
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052. Nguyễn, Thị Hoàn. 

      Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khiếm thị lớp 5 hòa nhập/ Nguyễn Thị Hoàn: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục đặc biệt: 8.14.01.18 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2019 . - 77 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6076  

     Phân loại (DDC): 371.9113  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về: khiếm thị, giáo dục hòa nhập, biện pháp 

giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khiếm thị tiểu học hòa nhập. Đánh giá thực trạng giáo dục 

hướng nghiệp cho học sinh lớp 5 hòa nhập ở Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Đề 

xuất và thử nghiệm một số biện pháp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khiếm thị lớp 5 hòa 

nhập. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Thị Thanh Thủy - TS 

053. Nguyễn, Thị Huyền Trang. 

      Thiết kế một số chủ đề tích hợp trong dạy học môn Toán lớp 4/ Nguyễn Thị Huyền Trang: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học: 8.14.01.01 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 105 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6211  

     Phân loại (DDC): 372.7044  

     *Tóm tắt : Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông ( 2018 ) và dự thảo chương trình môn 

Toán tiểu học, quan điểm dạy học tích hợp và dạy học phát triển năng lực người học. Điều tra 

thực trạng, thiết kế một số chủ đề tích hợp dạy học theo chủ đề tích hợp môn Toán lớp 4 ở các 

trường tiểu học hiện nay. Thực nghiệm với một số chủ đề tích hợp trong dạy học Toán 4 đã thiết 

kế. 

     Người hướng dẫn : Vũ Quốc Chung - PGS.TS 

054. Nguyễn, Thị Thái Thủy. 

      Quản lý hoạt động bồi dưỡng giảng viên Khoa Chăm sóc sắc đẹp Trường Cao đẳng FPT 

trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Thị Thái Thủy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên 

ngành: Quản lý giáo dục: 81.40.114 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 106 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6475  

     Phân loại (DDC): 378.12  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về bồi dưỡng năng lực nghề  nghiệp, quản lý hoạt động bồi 

dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giảng viên xây dựng cơ sở lý luận của đề tài. Khảo sát thực 

trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giảng viên tại Khoa Chăm sóc sắc 

đẹp Trường Cao đẳng FPT trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động 

bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển của Khoa trong giai 

đoạn hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Bình - PGS.TS 
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055. Nguyễn, Thị Thanh. 

      Giáo dục giới tính thông qua câu chuyện xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ ở trường tiểu 

học hòa nhập/ Nguyễn Thị Thanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo 

dục đặc biệt: 8.14.01.18 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 155 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6223  

     Phân loại (DDC): 371.9264372  

     *Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận về học sinh khuyết tật trí tuệ, giáo dục giới tính thông qua 

câu chuyện xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ ở trường tiểu học hòa nhập. Khảo sát và đánh 

giá thực trạng giới tính và biện pháp giáo dục giới tính cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 5 ở 

trường tiểu học. Biện pháp giáo dục giới tính cho học sinh khuyết tật trí tuệ ở trường tiểu học dựa 

trên những vấn đề đã được khảo sát; tổ chức thực nghiệm biện pháp sử dụng câu chuyện xã hội 

đã xây dựng để giáo dục giới tính cho 4 học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 5 ở trường tiểu học. 

     Người hướng dẫn : Đào Thị Thu Thủy - TS 

056. Nguyễn, Thị Trang. 

      Biện pháp luyện phát âm phụ âm đầu cho trẻ khiếm thính 6 - 7 tuổi đã cấy ốc tai điện tử/ 

Nguyễn Thị Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục đặc biệt: 

8.14.01.18 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 104 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6574  

     Phân loại (DDC): 371.9124622  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của các biện pháp luyện phát âm phụ âm đầu cho trẻ 

khiếm thính 6-7 tuổi. Phân tích thực trạng và đề xuất các biện pháp luyện phát âm phụ âm đầu 

cho trẻ khiếm thính 6-7 tuổi đã cấy ốc tai điện tử và tổ chức thực nghiệm sư phạm trên 03 trẻ 

nhằm kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Uẩn - GS.TS 

057. Phạm, Thị Hải. 

      Tổ chức trò chơi học tập giúp trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ 5- 6 tuổi làm quen với biểu tượng hình 

dạng/ Phạm Thị Hải: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục đặc biệt: 

8.14.01.18 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 83 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6233  

     Phân loại (DDC): 371.92647  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực trạng của việc tổ chức trò chơi học tập giúp trẻ 

khuyết tật trí tuệ nhẹ 5-6 tuổi làm quen với biểu tượng hình dạng. Đề xuất một số biện pháp hiệu 

quả để tổ chức trò chơi học tập nhằm giúp trẻ khuyết tật trí tuệ 5-6 tuổi làm quen với biểu tượng 

hình dạng trong trường mầm non hòa nhập và tổ chức thực nghiệm. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Long Giang - TS 
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058. Trần, Thị Loan. 

      Rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học Sư phạm/ 

Trần Thị Loan: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục: 

9.14.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 166 tr.+ phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6679  

     Phân loại (DDC): 378.17  

     *Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lí luận của rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực 

cho sinh viên đại học sư phạm. Khảo sát, đánh giá thực trạng kĩ năng thiết kế bài học và thực 

trạng và đề xuất các biện pháp rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh 

viên đại học sư phạm. Tổ chức thực nghiệm sư phạm để khảo nghiệm tính khả thi của các biện 

pháp đã đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Đặng Thành Hưng - PGS.TS%Hoàng Thanh Thúy - PGS.TS 

059. Triệu, Thị Hồng. 

      Quản lý dạy học tiếng Nhật tại Trung tâm ngoại ngữ Vinanippon trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế/ Triệu Thị Hồng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 

8.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 122 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6159  

     Phân loại (DDC): 374.1102  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý dạy học tiếng Nhật tại các Trung tâm ngoại 

ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý 

dạy học tiếng Nhật tại Trung tâm ngoại ngữ Vinanippon trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

     Người hướng dẫn : Phó Đức Hòa - PGS.TS 

060. Trương, Quốc Hội. 

      Quản lý phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng giáo dục trong phòng ngừa xâm hại tình 

dục cho học sinh các trường tiểu học thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định/ Trương Quốc Hội: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 8140114 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 101 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6305  

     Phân loại (DDC): 372.1190959738  

     *Tóm tắt : Xác lập cơ sở lý luận về quản lý phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng giáo 

dục trong phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tại các trường tiểu học. Khảo sát, đánh giá 

thực trạng, đề xuất các biện pháp quản lý phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng giáo dục 

trong phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tại các trường tiểu học thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định. 

     Người hướng dẫn : Trần Quốc Thành - PGS.TS 
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061. Vũ, Thị Tuyết. 

      Huy động cộng đồng tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học vùng đặc 

biệt khó khăn ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La/ Vũ Thị Tuyết: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo 

dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2019 . - 107 tr.+phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6658  

     Phân loại (DDC): 372.0119  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học. 

Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp huy động cộng đồng tham gia tổ chức 

các hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học vùng đặc biệt khó khăn ở huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Nhung - TS 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

062. Hoàng, Thị Thu Hằng. 

      Thơ ca dân gian Thái từ góc nhìn văn hóa (Khảo sát tại khu vực huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai)/ Hoàng Thị Thu Hằng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lý luận văn 

học: 8.22.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 112 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6108  

     Phân loại (DDC): 398.2089959110597167  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu văn bản thơ ca dân gian dân tộc Thái vùng Tây Bắc, khảo sát đặc điểm 

văn hóa Thái tại địa phương có mối quan hệ gắn bó thống nhất với văn học dân gian Thái và văn 

học dân gian Việt Nam. Trên cơ sở đó luận văn đi sâu nghiên cứu ảnh hưởng của thơ ca dân gian 

Thái tới các sáng tác thơ ca của người Thái trong đời sống hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Trần Mạnh Tiến - PGS.TS 

063. Lê, Thị Thu Trang. 

      Đặc điểm truyện ngụ ngôn bằng văn vần (khảo sát nhóm truyện ngụ ngôn người Việt về loài 

vật)/ Lê Thị Thu Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học dân gian: 

8.22.01.25 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 94 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6210  

     Phân loại (DDC): 398.24508995922  

     *Tóm tắt : Thống kê, sưu tập ngụ ngôn bằng văn vần từ các công trình đã xuất bản, miêu tả 

truyện ngụ ngôn bằng văn vần về loài vật. Nghiên cứu thi pháp truyện ngụ ngôn bằng văn vần 

(nhân vật, kết cấu, ngôn ngữ). Làm rõ nghệ thuật tự sự bằng văn vần trong truyện ngụ ngôn văn 

vần, có sự đối sánh với ngụ ngôn văn xuôi. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Việt Hùng - PGS.TS 
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064. Nghiêm, Thị Yến. 

      Truyền thuyết về Quốc sư Nguyễn Minh Không và lễ hội Đền La Vân (Quỳnh Hồng- Quỳnh 

Phụ-Thái Bình)/ Nghiêm Thị Yến: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học 

dân gian: 8.22.01.25 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 94 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6032  

     Phân loại (DDC): 398.2095973602  

     *Tóm tắt : Bối cảnh lịch sử, địa lý của sự ra đời truyền thuyết và lễ hội về Nguyễn Minh 

Không. Từ đó luận văn đi sâu nghiên cứu truyền thuyết và lễ hội Đền La Vân trong mối tương 

quan với truyền thuyết Nguyễn Minh Không. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Việt Hùng - PGS.TS 

065. Nguyễn, Thị Thủy. 

      Kiểu nhân vật giả trai trong nhóm truyện thơ Thái - Mường/ Nguyễn Thị Thủy: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học dân gian: 8.22.01.25 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2019 . - 81 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6110  

     Phân loại (DDC): 398.208995911  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu nhân vật giả trai của truyện thơ dân tộc Thái - Mường ở hai phương 

diện nội dung và nghệ thuật. Về nội dung tiến hành nghiên cứu trên nhiều phương diện như 

nguyên nhân giả trai, vẻ đẹp bên ngoài, hành động, tính cách… Trên phương diện nghệ thuật tìm 

hiểu nhân vật giả trai ở kết cấu, mô típ, nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật… 

     Người hướng dẫn : Lê Trường Phát - PGS.TS 

066. Phạm, Thị Hiền. 

      Thiên Bản lục kì ở Vụ Bản, Nam Định từ điểm nhìn văn bản truyện kể/ Phạm Thị Hiền: Luận 

văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học dân gian: 8220125 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2019 . - 89 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6095  

     Phân loại (DDC): 398.209597  

     *Tóm tắt : Tiếp cận nhóm truyền thuyết Thiên Bản lục kì từ điểm nhìn văn bản truyện kể, để 

thấy được đặc điểm nội dung và giá trị nghệ thuật của các văn bản với tư cách là một thể loại của 

văn học dân gian, từ đó xác định đây là một nhóm truyền thuyết độc đáo có tính vùng miền rõ 

nét. Đặt nhóm truyền thuyết Thiên Bản lục kì trong mối quan hệ với các thành tố văn hóa khác 

của quê hương Vụ Bản để thấy được mối quan hệ biện chứng giữa truyền thuyết và di tích, lễ hội 

và các hoạt động tín ngưỡng khác, đó là những truyền thống tín ngưỡng tốt đẹp của dân tộc ta, 

thể hiện đạo lí : "Uống nước nhớ nguồn". 

     Người hướng dẫn : Phạm Đặng Xuân Hương - TS 
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400. NGÔN NGỮ HỌC 

067. Đặng, Minh Tâm. 

      Tên riêng người Êđê ở Tây Nguyên/ Đặng Minh Tâm: Luận án Tiến sĩ ngôn ngữhọc, Chuyên 

ngành: Ngôn ngữ học: 9.22.90.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 161 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6674  

     Phân loại (DDC): 499.2  

     *Tóm tắt : Bước đầu tiếp cận các vấn đề lí luận về tên riêng và các vấn đề liên quan 

đến quá trình nghiên cứu tên riêng chỉ người nói chung và tên riêng người Êđê nói riêng. Điền dã, 

khảo sát thực tế các trường hợp tên riêng người Êđê trên cơ sở các đối tượng khác nhau về lứa 

tuổi, nghề nghiệp, các mối quan hệ xã hội, các địa bàn cư trú và nhóm tộc người. Thống kê, miêu 

tả và phân tích các cứ liệu để rút ra nhận xét về mặt cấu tạo, phương thức định danh, ý nghĩa, 

nguồn gốc… của các yếu tố cũng như toàn bộ tổ hợp tên riêng người Êđê, đồng thời làm rõ mối 

quan hệ giữa chúng với các yếu tố lịch sử, văn hóa - tộc người của dân tộc này. Từ đó, khái quát 

được bức tranh về tên riêng người Êđê ở Tây Nguyên trong sự giao thoa giữa ngôn ngữ và văn 

hóa. Thông qua đó, đề xuất một số giải pháp cụ thể cho vấn đề chính tả và cách đọc tên riêng 

người Êđê. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Việt Hùng - GS.TS%Nguyễn Thị Ngân Hoa - PGS.TS 

068. Nguyễn, Thu Phương. 

      Dạy học từ xưng hô tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc HMông/ Nguyễn Thu Phương: 

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn Văn và Tiếng 

Việt: 9.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 252 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6677  

     Phân loại (DDC): 495.92281  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa lí luận về dạy học ngôn ngữ thứ 2 và thụ đắc ngôn ngữ thứ 2, từ xưng 

hô trong tiếng Việt và tiếng Hmông. So sánh, đối chiếu để chỉ ra sự đồng nhất và khác biệt cơ bản 

nhất giữa từ xưng hô, cách xưng hô trong tiếng Việt và trong tiếng Hmông. Khảo sát thực trạng 

nội dung tài liệu dạy học từ xưng hô trong chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn hiện 

hành và sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học, khảo sát chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ 

văn. Đề xuất các yêu cầu trong dạy học từ xưng hô tiếng Việt, vận dụng một số phương pháp dạy 

học phù hợp với đối tượng tiếp nhận và nội dung dạy học, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập 

nhằm nâng cao việc việc dùng từ xưng hô tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc Hmông. Tiến 

hành thực nghiệm để đánh giá tính khả thi của các phương pháp dạy học đã đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Quanh Ninh - PGS.TS 

069. Quách, Thị Thao. 

      Đặc điểm ngôn ngữ của văn bản hành chính Phật giáo/ Quách Thị Thao: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học: 82.29.020 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2019 . - 68 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6036  

     Phân loại (DDC): 495.92281  

     *Tóm tắt : Tìm hiểu và xác định được cơ sở lí thuyết về văn bản hành chính (khái niệm, thể 

thức, chức năng, vai trò, phân loại, từ ngữ). Từ đó đưa ra (khái niệm, thể thức, chức năng, vai trò, 

phân loại, từ ngữ) của văn bản hành chính phật giáo nói chung và từ ngữ xưng hô đặc thù, hành 

động cầu khiến trong văn bản hành chính phật giáo nói riêng. Thống kê, phân loại văn bản hành 

chính thường dùng từ ngữ xưng hô đặc thù và hành động ngôn ngữ cầu khiến. Phân tích, phân 

loại các từ ngữ xưng hô đặc thù và hành động ngôn ngữ cầu khiến. 

     Người hướng dẫn : Vũ Tố Nga - TS 
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070. Trần Linh Chi. 

      Ý niệm TRANH LUẬN LÍ LẼ trong vở kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng/ Trần Linh 

Chi: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học: 8229020 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 132 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6299  

     Phân loại (DDC): 495.9220147  

     *Tóm tắt : Khảo sát, thống kê các hội thoại tiêu biểu cho mô hình tranh luận lí lẽ một bên của 

các nhân vật: Đan Thiềm và Vũ Như Tô, Vũ Như Tô và  Lê Tương Dực, Vũ Như Tô và quân 

lính. Nhận diện mô hình tranh luận lí lẽ một bên (nội dung tranh luận, tiến trình tranh luận, cấu 

trúc tranh luận, độ mạnh của tranh luận, tính cơ bản của tranh luận) của các nhân vật. Miêu tả các 

phương diện tạo nên mô hình TRANH LUẬN LÍ LẼ MỘT BÊN của các nhân vật. Đánh giá hiệu 

lực của mô hình tranh luận trong việc đạt đích giao tiếp của nhân vật, từ đó làm rõ giá trị nghệ 

thuật của tác phẩm. 

     Người hướng dẫn : Đặng Thị Hảo Tâm - PGS.TS 

071. Trần, Thị Thắm. 

      Lập luận trong luật tục Êđê/ Trần Thị Thắm: Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ, Chuyên ngành: 

Ngôn ngữ học: 9.22.90.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 159 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6608  

     Phân loại (DDC): 410.18  

     *Tóm tắt : Tổng quan nghiên cứu về lập luận, luật tục và luật tục Êđê, xác định khung lí 

thuyết về lập luận, về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa. Xác định và miêu tả cấu trúc lập 

luận trong luật tục Êđê, lí giải đặc trưng văn hóa của người Êđê được phản ánh qua lập luận trong 

luật tục. 

     Người hướng dẫn : Tạ Văn Thông - PGS.TS%Đặng Thị Hảo Tâm - PGS.TS 

510. TOÁN HỌC 

072. Bùi, Thị Kim Thoa. 

      Vành các phần tử nguyên của trường số và các số nguyên tố dạng x
2
 + ny

2
/ Bùi Thị Kim 

Thoa: Luận văn Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số: 8.46.01.04 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 45 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6353  

     Phân loại (DDC): 512.44  

     *Tóm tắt : Trình bày về phần tử nguyên, định nghĩa và các tính chất của trường số, trường 

toàn phương, dạng toàn phương, dạng thu gọn, giống và phép hợp thành của các dạng. Trên cơ sở 

đó luận văn đi sâu nghiên cứu, chứng minh định lí chính và một số ví dụ áp dụng định lí chính. 

     Người hướng dẫn : Trương Thị Hồng Thanh - TS 
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073. Bùi, Thị Trúc. 

      Về đặc trưng của đồ thị hai phần không trộn lẫn/ Bùi Thị Trúc: Luận văn Thạc sĩ Toán học, 

Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số: 8.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 36 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6499  

     Phân loại (DDC): 512  

     *Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức chuẩn bị về đồ thị hai phần, phủ định tối tiểu, phân tích 

nguyên sơ của  ideal cạnh, đồ thị hai phần không trộn lẫn, tìm hiểu chứng minh định lý Konig, 

định lí Hall. Chứng minh định lý Villarreal Ravindra về đồ thị hai phần không trộn lẫn nhau. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Công Minh - PGS.TS 

074. Bùi, Thị Xuân Phú. 

      Tính đầy của các metric bất biến trên miền Reinhardt/ Bùi Thị Xuân Phú: Luận văn Thạc sĩ 

Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 8.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 26 

tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6495  

     Phân loại (DDC): 515  

     *Tóm tắt : Trình bày kiến thức cơ sở về hàm chỉnh hình, hàm đa điều hòa dưới, miền giả lồi, 

miền chỉnh hình, các khoảng cách Bergman, Carathéodory và Kobayashi, tính compack hữu hạn 

và tính đầy đối với các khoảng cách trên. Chỉ ra một miền Reihardt chỉnh hình, bị chặn là 

compact hữu hạn. 

     Người hướng dẫn : Tăng Văn Long - TS 

075. Đắc, Thị Thủy. 

      Giới hạn địa phương của cây Galton-Watson/ Đắc Thị Thủy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Toán học, Chuyên ngành: Lí thuyết xác suất và thống kê Toán học: 8.46.01.06 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2019 . - 43 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6550  

     Phân loại (DDC): 519  

     *Tóm tắt : Trình bày về cây ngẫu nhiên rời rạc từ đó xây dựng cây Galton-Watson mô tả gia 

phả của một quá trình Galton-Watson. Giới thiệu về sự hội tụ địa phương, tiêu chuẩn hội tụ đến 

cây Kesten và một số ứng dụng trong các trường hợp tới hạn và trên tới hạn. 

     Người hướng dẫn : Ngô Hoàng Long - PGS.TS 

076. Đặng, Văn Lợi. 

      Một số mô hình toán học trong thực tế/ Đặng Văn Lợi: Luận văn Thạc sĩ Toán học, Chuyên 

ngành: Toán ứng dụng: 8.4601.12 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 62 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6497  

     Phân loại (DDC): 519.8  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu một số lí thuyết cơ bản về xác suất, thống kê; quy hoạch tuyến tính và 

phương trình sai phân. Các bài toán mô hình liên quan đến xác suất, thống kê, bài toán mô hình 

liên quan đến quy hoạch tuyến tính, liên quan đến phương trình sai phân. Một số bài toán mô 

hình dành cho học sinh THCS và THPT. 

     Người hướng dẫn : Ngô Hoàng Long - PGS.TS 
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077. Đoàn, Thái Sơn. 

      Tính ổn định của một số hệ vi phân có trễ và ứng dụng trong các mô hình sinh thái/ Đoàn 

Thái Sơn: Luận án Tiến sĩ Toán học, Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân: 

9.46.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 91 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6605  

     Phân loại (DDC): 515.3  

     *Tóm tắt : Trình bày một số kết quả về tính ổn định hữu hạn, tính tiêu hao của hệ phương 

trình vi phân có trễ, tính ổn định hữu hạn của một lớp phương trình vi phân phi tuyến mô tả 

nơron Hopfield với hệ số biến thiên và trễ tỉ lệ không đồng nhất. Sự tồn tại và dáng điệu tiệm cận 

của nghiệm tuần hoàn dương của một mô hình Nicholson có trễ với tốc độ suy thoái phi tuyến. 

     Người hướng dẫn : Lê Văn Hiện - PGS.TS%Trịnh Tuấn Anh - TS 

078. Hà, Thị Thu Hoài. 

      Nội suy bởi đa thức chẵn và đa thức lẻ trong Rn/ Hà Thị Thu Hoài: Luận văn Thạc sĩ Toán 

học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 8.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 33 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6502  

     Phân loại (DDC): 515.43  

     *Tóm tắt : Luận văn đưa ra bài toán nội suy và nghiên cứu tính chất của hàng số Lebesgue 

tương ứng; tính chất bất biến của đa thức nội suy và toán tử Lebesgue; các mối quan hệ giữa bài 

toán nội suy đa thức ứng với không gian các đa thức hữu hạn chiều Q và hai bài toán con ứng với 

phần chẵn và phần lẻ của Q. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các hằng số Lebesgue của các quá 

trình nội suy, một số tính chất và đặc trưng của bài toán nội suy chẵn và lẻ một chiều. 

     Người hướng dẫn : Phùng Văn Mạnh - PGS.TS 

079. Hoàng, Thị Uyên. 

      Định lí kiểu Liouville cho nghiệm ổn định của hệ phương trình Lane-Emden và phương trình 

song điều hòa/ Hoàng Thị Uyên: Luận văn Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 

8.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 28 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6282  

     Phân loại (DDC): 515  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu một số tính chất định tính của hệ Lane-Emden và phương trình song 

điều hòa trên toàn không gian, định lí kiểu Liouville đối với lớp nghiệm ổn định của hệ Lane-

Emden và phương trình song điều hòa. 

     Người hướng dẫn : Dương Anh Tuấn - TS 

080. Lê, Phương Dung. 

      Bài toán khuếch tán kiểu Kirchhoff sinh bởi toán tử P-Laplace cấp phân số/ Lê Phương 

Dung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích (phương trình vi phân 

và tích phân): 8.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 31 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6577  

     Phân loại (DDC): 515.3  

     *Tóm tắt : Trình bày những kiến thức cơ sở về: toán tử vi tích phân không địa phương, 

phương pháp toán tử đơn điệu, một số không gian hàm, phương trình tiến hóa trừu tượng trên 

không gian Banach. Nghiên cứu bài toán khuếch tán kiểu Kirchhoff sinh bởi toán tử vi tích phân 

không địa phương. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Như Thắng - TS 
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081. Ngô, Như Ý. 

      Phương trình Hyperbolic ngặt với các hệ số có tính chính quy thấp theo thời gian/ Ngô Như 

Ý: Luận văn Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 8.40.61.02 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2019 . - 35 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6276  

     Phân loại (DDC): 515  

     *Tóm tắt : Trình bày các kiến thức chuẩn bị về định nghĩa và các mệnh đề bổ trợ, các module 

liên tục, các lớp biểu trưng và phép tính với biểu trưng. Từ đó luận văn đưa ra các kết quả chính 

về module liên tục mạnh và chứng minh phương trình Hyperbolic ngặt với các hệ số có tính 

chính quy thấp theo thời gian. 

     Người hướng dẫn : Phạm Triều Dương - TS 

082. Nguyễn, Hoàng Linh. 

      Một số tính chất giải tích của hàm biến Quaternion/ Nguyễn Hoàng Linh: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 84601.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2019 . - 38 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6482  

     Phân loại (DDC): 515  

     *Tóm tắt : Luận văn nghiên cứu một số tính chất đại số của Quaternion, một số tính chất giải 

tích của hàm biến Quaternion. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Liên - TS 

083. Nguyễn, Kim Thạch. 

      Đánh giá tập đạt được của một lớp hệ 2-D rời rạc tuyến tính với biến thiên và nhiễu bị chặn/ 

Nguyễn Kim Thạch: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 

8.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 45 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6278  

     Phân loại (DDC): 515  

     *Tóm tắt : Trình bày sơ bộ về mô hình của hệ 2-D, bài toán ước lượng trạng thái với hệ 1-D 

và một số kết quả bổ trợ. Đưa ra lược đồ đánh giá tập đạt được của lớp hệ 2-D rời rạc dạng 

Roesser có trễ. 

     Người hướng dẫn : Lê Văn Hiện - PGS.TS 

084. Nguyễn, Minh Đức. 

      Tìm hiểu về lý thuyết quan hệ và đồ thị/ Nguyễn Minh Đức: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán 

học, Chuyên ngành: Đại số và lí thuyết số: 8.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 

85 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6517  

     Phân loại (DDC): 511  

     *Tóm tắt : Trình bày các phép toán trên quan hệ, bao đóng quan hệ, các loại biểu diễn quan 

hệ. Nghiên cứu những kiến thức cơ bản nhất về lý thuyết đồ thị, và giới thiệu rất nhiều ví dụ về 

đồ thị trong các lĩnh vực khác nhau. Biểu diễn đồ thị và đẳng cấu đồ thị, các loại đồ thị như đồ thị 

hai phần và đồ thị liên thông. Trên cơ sở đó đưa ra ứng dụng thú vị của lý thuyết đồ thị, đó là bài 

toán chu trình Euler và chu trình Hamilton. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Đạt Đăng - TS 
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085. Nguyễn, Thị Kiều Anh. 

      Bài tập về module Noether, module Artin, module xạ ảnh, modole nội xạ/ Nguyễn Thị Kiều 

Anh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số: 8.46.01.04 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 47 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6279  

     Phân loại (DDC): 512.42076  

     *Tóm tắt : Trình bày cách giải một số bài tập liên quan đến module Noether, module Artin, 

module xạ ảnh, module nội xạ. 

     Người hướng dẫn : Dương Quốc Việt - PGS.TS 

086. Nguyễn, Thị Luyên. 

      Rèn luyện kỹ năng sử dụng hàm số cho học sinh trung học phổ thông  trong dạy học giải bài 

toán có nội dung thực tiễn/ Nguyễn Thị Luyên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên 

ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Toán: 81401.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 120 tr. 

+24 tr. phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6485  

     Phân loại (DDC): 512.730712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận thực tiễn về kĩ năng và kĩ năng giải toán và việc rèn luyện kỹ 

năng cho học sinh. Nghiên cứu quá trình giải một bài toán thực tiễn bằng toán học, bằng công cụ 

hàm số; chương trình, nội dung SGK Toán đặc biệt là các kiến thức về nội dung hàm số, các bài 

toán có nội dung thực tiễn. Quan sát, điều tra và tìm hiểu tình hình dạy học giải toán có nội dung 

thực tiễn của giáo viên và học sinh, trong đó chú trọng nghiên cứu kỹ năng sử dụng hàm số. Phân 

tích, so sánh, tổng hợp những nguyên nhân dẫn đến những khó khăn yếu kém, hạn chế của học 

sinh trong việc giải quyết bài toán thực tiễn. Đề xuất các giải pháp và thực nghiệm sư phạm kiểm 

chứng. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Anh Tuấn - PGS.TS 

087. Nguyễn, Thị Nhung. 

      Phân bố giá trị của ánh xạ phân hình từ đa tạp Kahker vào đa tạp xạ ảnh và ứng dụng/ 

Nguyễn Thị Nhung: Luận án Tiến sĩ  Toán học, Chuyên ngành: Hình học và Tô pô: 9.46.01.05 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 93 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6613  

     Phân loại (DDC): 516  

     *Tóm tắt : Tổng quan về ánh xạ phân hình, xạ ảnh, quan hệ số khuyết không lấy tích phân cho 

ánh xạ phân hình giao với họ siêu mặt dưới tổng quát. Vấn đề duy nhất cho ánh xạ phân hình có 

cùng ảnh ngược của một số siêu phẳng, sự phụ thuộc đại số của ba ánh xạ phân hình có cùng ảnh 

ngược của một số siêu phẳng. Nghiên cứu bài toán duy nhất cũng như bài toán suy diễn hay phụ 

thuộc đại số của các ánh xạ phân hình từ đa tạp Kahler vào không gian xạ ảnh giao với họ các 

siêu phẳng ở vị trí tổng quát hoặc dưới tổng quát. 

     Người hướng dẫn : Sĩ Đức Quang - PGS.TS 
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088. Nguyễn, Thị Thảo Trang. 

      Về định lý đối ngẫu Alexander dạng tổ hợp/ Nguyễn Thị Thảo Trang: Luận văn Thạc sĩ Toán 

học, Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số: 8.4601.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 

37 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6498  

     Phân loại (DDC): 512.7  

     *Tóm tắt : Luận văn nghiên cứu phức đơn hình, Ideal Stanley - Reisner, đối ngẫu Alexander, 

phức và đồng điều. Phát biểu,  chứng minh định lý, công thức Hochster cho số Betti. Về tính 

không phụ thuộc đặc số của số Betti. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Công Minh - PGS.TS 

089. Nguyễn, Thị Thuỳ. 

      Vận dụng kĩ thuật giàn giáo trong dạy học chuyên đề bất đẳng thức ở THCS/ Nguyễn Thị 

Thuỳ: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn toán: 

8140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 83 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6114  

     Phân loại (DDC): 512.970712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu các vấn đề lí luận về việc bồi dưỡng học sinh giỏi. Khảo sát thực tiễn 

gắn với việc dạy học bất đẳng thức trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ 

sở. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, các dạng toán về bất đẳng thức trong chương trình toán trung 

học cơ sở. Đề xuất một số kĩ thuật giàn giáo về bất đẳng thức trong công tác bồi dưỡng học sinh 

giỏi. Tổ chức thực nghiệm sư phạm tại một số trường  trung học sơ sở nhằm kiểm nghiệm tính 

khả thi, hiệu quả của các kỹ thuật giàn giáo đã đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Bùi Văn Nghị - GS.TS 

090. Tào, Hoài Phương. 

      Hồi quy tuyến tính và ứng dụng trong định giá bất động sản/ Tào Hoài Phương: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán ứng dụng: 8.46.01.12 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2019 . - 71 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6130  

     Phân loại (DDC): 519.536  

     *Tóm tắt : Trình bày các kiến thức cơ bản về hồi quy tuyến tính và một số loại hồi quy tuyến 

tính. Giới thiệu thư viện Sklearn trên Python và trình bày các thí nghiệm số bằng phần mềm 

sklearn. 

     Người hướng dẫn : Trần Văn Long - PGS.TS 

091. Trần, Thị Lan. 

      Giả thuyết Giuga về số nguyên tố/ Trần Thị Lan: Luận văn Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: 

Đại số và lý thuyết số: 8.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 40 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6280  

     Phân loại (DDC): 512.723  

     *Tóm tắt : Trình bày các định nghĩa về số Giuga, số Carmichael, dãy Giuga, giả thuyết Giuga 

và tính toán bị chặn dưới cho một phản ví dụ cùng với các định lým, tính chất của chúng. Đưa ra 

giả thuyết Giuga - Agoh, số Bernoulli, số Stirling và một số điều kiện, tính chất. 

     Người hướng dẫn : Lưu Bá Thắng - TS 
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092. Trương, Đình Đạt. 

      Hàm đa điều hòa dưới đối xứng radial trên hình cầu B (0,1) trong Cn/ Trương Đình Đạt: 

Luận văn Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 8.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2019 . - 40 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6277  

     Phân loại (DDC): 515  

     *Tóm tắt : Trình bày các kiến thức chuẩn bị về hàm điều hòa dưới, hàm đa điều hòa dưới và 

giới thiệu về hàm đa điều hòa dưới đối xứng radial. Trên cơ sở đó luận văn chứng minh một số 

kết quả đặc trưng của độ đo bất biến unita với tồn tại một nghiệm của phương trình Monge-

Ampere trong tập của hàm đa điều hòa dưới đối xứng radial. 

     Người hướng dẫn : Lê Mậu Hải - GS.TSKH 

093. Vũ, Thị Quyên. 

      Bài toán hỗn hợp đối với phương trình đạo hàm riêng parabolic hàm phi tuyến/ Vũ Thị 

Quyên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích (Phương trình vi 

phân và tích phân): 8.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 38 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6200  

     Phân loại (DDC): 515.355  

     *Tóm tắt : Tổng hợp các kiến thức cơ bản về giải tích hàm, không gian Sobolev, lí thuyết 

phương trình đạo hàm riêng, các bài toán hỗn hợp, tính chất không gian nghiệm. Trên cơ sở đó 

luận văn đi sâu nghiên cứu bài toán hỗn hợp đối với phương trình đạo hàm riêng parabolic hàm 

phi tuyến. 

     Người hướng dẫn : Lê Quang Trung - PGS.TS 

094. Vũ, Thị Xoan. 

      Dạy học tìm lời giải bài toán hình học lớp 9 theo bảng gợi ý của G.Polya/ Vũ Thị Xoan: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 

Toán: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 49 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6221  

     Phân loại (DDC): 516.00712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu lí luận về kỹ năng giải toán, phương pháp dạy học giải bài tập hình 

học. Khảo sát thực trạng dạy và học hình học 9, nghiên cứu chương trình sách giáo khoa lớp 9. 

Thiết kế những tình huống vận dụng lời khuyên của Polya trong tìm lời giải vào dạy học giải 

Toán hình học 9. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của đề tài. 

     Người hướng dẫn : Bùi Văn Nghị - GS.TS 

*** 

095. Nguyễn, Thị Vân Anh. 

      The Neumann boundary value problem without initial conditions for hyperbolic systems in 

infinite cylinders/ Nguyễn Thị Vân Anh: Mathematic thesis of master, Chuyên ngành: 

Mathematical analysis: 60.46.01.02 . - H.: Hanoi national university of education, 2013 . - 40 p. 

     Kí hiệu kho : .NN-LA/0036  

     Phân loại (DDC): 515.53  

     Người hướng dẫn : Nguyễn Mạnh Hùng - DSc. 
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530. VẬT LÝ HỌC 

096. Bùi, Thị Hà Giang. 

      Hiệu ứng hạt vô hướng trong mô hình Randall- Sundrum/ Bùi Thị Hà Giang: Luận án Tiến sĩ 

Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí toán: 9.44.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2020 . - 125 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6666  

     Phân loại (DDC): 530.41  

     *Tóm tắt : Tổng quan về mô hình RS và vật lý U-hạt, tương tác của Higgs, Radion, U-hạt vô 

hướng với các trường vật chất, một số nghiên cứu gần đây về mô hình RS và vật lí U-hạt. Sử 

dụng phương pháp giản đồ Feynman để xây dựng các biểu thức giải tích: Biên độ tán xạ của các 

quá trình tán xạ e+, e-, ye-, yy, bề rộng phân rã của Higgs và Radion. Sử dụng các kết quả giải 

tích để tính toán và vẽ đồ thị tiết diện tán xạ vi phân, tiết diện tán xạ toàn phần, tính kết quả số bề 

rộng phân rã bằng phần mềm Mathematica phụ thuộc vào một số thông số của mô hình RS. Xây 

dựng các biểu thức giải tích của biên độ tán xạ khi có đóng góp của U-hạt vô hướng vào các quá 

trình tán xạ e+, e-, ye-, yy, gg tạo hạt Higgs và Radion. Sử dụng các kết quả giải tích để tính toán 

và vẽ đồ thị tiết diện tán xạ phụ thuộc vào thứ nguyên tỉ lệ dU. 

     Người hướng dẫn : Đặng Văn Soa - GS.TS%Đào Thị Lệ Thủy - PGS.TS 

097. Bùi, Thị Thu. 

      Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện và từ của vật liệu Bi1-xRExFe0,97Ni0,03 (RE = Ho, 

La)/ Bùi Thị Thu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lý chất rắn: 8.44.01.04 . 

- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 52 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6153  

     Phân loại (DDC): 530.41  

     *Tóm tắt : Chế tạo thành công vật liệu nền BiFeO3 và hệ vật liệu Bi1-xRExFe0,97Ni0,03(RE 

= Ho, La) bằng phương pháp sol – gel. Cải thiện đồng thời tính chất sắt điện, sắt từ của vật liệu 

BiFeO3 bằng cách pha tạp đồng thời (Ho, Ni) và (La, Ni). 

     Người hướng dẫn : Đào Việt Thắng - TS%Lê Thị Mai Oanh - TS 

098. Dương, Thị Yến. 

      Vận dụng Triz trong dạy học chủ đề tích hợp stem "Giao thông thông minh" ở trường trung 

học cơ sở nhằm phát triển năng lực sáng tạo/ Dương Thị Yến: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo 

dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2019 . - 89 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6567  

     Phân loại (DDC): 530.712  

     *Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lí luận về vận dụng TRIZ trong dạy học chủ đề STEM. Vận dụng 

TRIZ để triển khai một số chủ đề STEM cấp THCS. Thực nghiệm sư phạm để ghi nhận kết quả 

thực tiễn đối với các tiến trình đã xây dựng. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Biên - PGS.TS 
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099. Đào, Thị Kim Đức. 

      Nghiên cứu một số môđun đàn hồi và các hằng số đàn hồi của hệ YSZ bằng phương pháp 

thống kê mômen/ Đào Thị Kim Đức: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí lý 

thuyết và Vật lý toán: 8440103 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 38 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6486  

     Phân loại (DDC): 530.1  

     *Tóm tắt : Tổng quan về hệ vật liệu YSZ, ứng dụng của hệ vật liệu này trong khoa học và đời 

sống. Trình bày sơ lược một số phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng để nghiên cứu hệ vật 

liệu này. Nghiên cứu tính chất đàn hồi của hệ vật liệu YSZ, tính chất đàn hồi của hệ YSZ bằng 

phương pháp thống kê mômen. Thế tương tác được sử dụng để tính số, biểu thức giải tích để tính 

số. So sánh kết quả thu được với kết quả thực nghiệm và kết quả từ các phương pháp tính toán 

khác. Bình luận, đánh giá kết quả thu được. 

     Người hướng dẫn : Đặng Thanh Hải - TS 

100. Lê, Thị Thanh Hương. 

      Nghiên cứu tính chất nhiệt động của vật liêu oxit, màng mỏng và siêu mạng oxit có cấu trúc 

Fluorit bằng phương pháp thống kê Mômen/ Lê Thị Thanh Hương: Luận án Tiến sĩ Vật lí, 

Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí toán: 9.44.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 

149 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6607  

     Phân loại (DDC): 530.1  

     *Tóm tắt : Tổng quan về vật liệu oxit, màng mỏng oxit và siêu mạng oxit có cấu trúc fluorit. 

Nghiên cứu tính chất nhiệt động của màng mỏng oxit có cấu trúc fluorit bằng phương pháp thống 

kê mômen, tính chất nhiệt động của các oxit ce1-xyxo2-x/2 (ydc), zr1-xyxo2-x/2 (ysz) và ce1-

xzrxo2 bằng phương pháp thống kê mômen, tính chất nhiệt động của siêu mạng ceo2/ce1-xzrxo2 

bằng phương pháp thống kê mômen. 

     Người hướng dẫn : Vũ Văn Hùng - GS.TS 

101. Lương, Cao Thắng. 

      Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện thí nghiệm tới khả năng quang xúc tác của G–

C3N4 chế tạo trong môi trường không khí/ Lương Cao Thắng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, 

Chuyên ngành: Vật lý chất rắn: 8440104 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 54 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6492  

     Phân loại (DDC): 530.41  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu tổng quan về vật liệu g-C3N4, một số vấn đề liên quan tới hiệu ứng 

quang xúc tác. Trình bày ngắn gọn các phương pháp chế tạo mẫu, các phương pháp khảo sát tính 

chất, khả năng quang xúc tác của vật liệu G-C3N4 chế tạo được. Phân tích, đánh giá  các kết quả 

và thảo luận. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Danh Bích - PGS.TS 
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102. Nghiêm, Thị Phương Thảo. 

      Nghiên cứu và chế tạo vật liệu từ tính composite chứa Fe, Co, PVP/ Nghiêm Thị Phương 

Thảo: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí chất rắn: 8440104 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 61 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6478  

     Phân loại (DDC): 530.41  

     *Tóm tắt : Chế tạo hạt nano Fe2Co, Fe2Co - Fe2CoO4 vô định hình bằng phương pháp đồng 

kết tủa từ những nguyên liệu ban đầu CoCl2.6H2O, FeCl3.6H2O, NaOH, NaBH4. Bọc phủ PVP 

cho hạt nano Fe2Co, Fe2Co - Fe2CoO4 vô định hình và khảo sát một số phép đo. Chế tạo chất 

lỏng từ sử dụng acid oleic và tiến hành thí nghiệm khảo sát hiệu ứng phân cực quang (hiệu ứng 

Faraday) qua một lớp mỏng chất lỏng từ. 

     Người hướng dẫn : Trần Minh Thi - PGS.TS 

103. Nguyễn, Đăng Phú. 

      Chế tạo vật liệu nền Bi2WO6 có cấu trúc nano và nghiên cứu một số tính chất của chúng/ 

Nguyễn Đăng Phú: Luận án Tiến sĩ Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí chất rắn: 9.44.01.04 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 120 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6676  

     Phân loại (DDC): 530.41  

     *Tóm tắt : Phân tích và đánh giá các kết quả nghiên cứu đã được công bố về công nghệ chế 

tạo, tính chất vật lí, khả năng quang xúc tác của vật liệu Bi2WO6. Xây dựng quy trình công nghệ 

chế tạo vật liệu Bi2WO6 bằng phương pháp hóa có hỗ trợ vi sóng. Tìm ra điều kiện tối ưu để thu 

được vật liệu Bi2WO6 biến tính có khả năng quang xúc tác tốt, cơ chế tăng cường khả năng quang 

xúc tác của vật liệu Bi2WO6 biến tính. 

     Người hướng dẫn : Lục Huy Hoàng - PGS.TS%Wu Ching Chou - GS.TS 

104. Nguyễn, Thị Hảo. 

      Tổ chức cho học sinh tự học chủ đề "Tìm hiểu sơ lược sự hình thành và phát triển của vật lí 

học hiện đại" theo chương trình giáo dục phổ thông nhằm bồi dưỡng năng lực tự học/ Nguyễn 

Thị Hảo: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học 

bộ môn Vật lí: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 107 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6568  

     Phân loại (DDC): 530.712  

     *Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về điều tra thực trạng việc bồi dưỡng năng lực 

tự học cho học sinh trường THPT thuộc địa bàn nghiên cứu. Phân tích nội dung giáo dục của 

chương trình giáo dục phổ thông môn vật lí, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo về chủ đề 

Sự hình thành và phát triển của vật lí học hiện đại. Nghiên cứu biểu hiện năng lực tự học, thiết kế 

tiến trình tự học chủ đề tìm hiểu sơ lược sự hình thành và phát triển của vật lí học hiện đại nhằm 

bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh lớp 10. Tiến hành thực nghiệm sư phạm đánh giá tính 

khả thi, hiệu quả của tiến trình đã xây dựng. 

     Người hướng dẫn : Trần Ngọc Chất - TS 
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105. Nguyễn, Thị Như Hải. 

      Mô phỏng monte carlo tính tự tập hợp của hệ hạt colloid kích thước nano dạng ellipsoid/ 

Nguyễn Thị Như Hải: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lý, Chuyên ngành: Vật lí chất rắn: 

8440104 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 38 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6483  

     Phân loại (DDC): 530.41  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu tổng quan hệ colloid, tương tác giữa các hạt colloid, hệ hai thành phần 

colloid - droplet, các mô hình tương tác và phương pháp mô phỏng, phương pháp phân tích. Đưa 

ra kết quả thảo luận động học quá trình hình thành cluster, tính chất của hệ theo tham số tương 

tác, cấu trúc cluster của các colloid dạng ellipsoid, phân bố kích thước cluster theo lực đẩy của 

thế tương tác Yukawa. 

     Người hướng dẫn : Phạm Văn Hải - TS 

106. Nguyễn, Thùy Trang. 

      Nghiên cứu, chế tạo và khảo sát khả năng quang xúc tác phân hủy Rhodamine B của V/g-

C3N4 và (Ag,V)/gC3N4/ Nguyễn Thùy Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: 

Vật lí chất rắn: 8.44.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 52 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6274  

     Phân loại (DDC): 530.41  

     *Tóm tắt : Trình bày ngắn gọn các tính chất cơ bản, đặc trưng của vật liệu g-C3N4 và một số 

kết quả đã nghiên cứu khả năng quang xúc tác của vật liệu g-C3N4 pha tạp V hoặc Ag. Mô tả cụ 

thể quy trình làm mẫu và vắn tắt các kỹ thuật phân tích được sử dụng trong luận văn. Phân tích, 

thảo luận các kết quả thí nghiệm thu được và thảo luận về cơ chế quang xúc tác của vật liệu 

(V,Ag)/g-C3N4. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Danh Bích - PGS.TS 

107. Nguyễn, Văn Tường. 

      Tích hợp giáo dục an toàn vệ sinh lao động trong dạy học phần “Cơ học” - Vật lí 10/ Nguyễn 

Văn Tường: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Vật 

lý: 8140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 96 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6488  

     Phân loại (DDC): 530.0712  

     *Tóm tắt : Tổng quan về giáo dục an toàn - vệ sinh lao động, dạy học tích hợp, tích hợp giáo 

dục an toàn vệ sinh lao động trong dạy học phần “Cơ học” -  Vật lí 10. Khảo sát, điều tra, đánh 

giá thực trạng giáo dục an toàn vệ sinh lao động  trong dạy học vật lí ở trường phổ thông. Tìm 

hiểu nội dung các bài dạy phần “Cơ học” - Vật lí 10 để nêu ra các kiến thức liên quan đến an toan 

vệ sinh lao động. Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi của các phương án 

dạy học đã thiết kế. 

     Người hướng dẫn : Ngô Diệu Nga - TS 
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108. Phạm, Thị Duyên. 

      Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lí của vật liệu g-C3N4 pha tạp các kim loại chuyển tiếp/ 

Phạm Thị Duyên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí chất rắn: 8.44.01.04 . 

- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 54 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6586  

     Phân loại (DDC): 530.41  

     *Tóm tắt : Giới thiệu tổng quan về vật liệu g-C3N4. Trình bày các phương pháp chế tạo mẫu, 

các thiết bị được sử dụng trong quá trình đo đạc, nghiên cứu cũng như các nguyên lí cơ bản của 

các phép đo. Trên cơ sở đó đưa ra kết quả và thảo luận. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Minh - GS.TS 

109. Tạ, Đình Văn. 

      Nghiên cứu ảnh hưởng của nút khuyết lên nhiệt độ nóng chảy của hợp kim xen kẽ FeC với 

cấu trúc lập phương tâm diện dưới tác dụng của áp suất/ Tạ Đình Văn: Luận văn Thạc sĩ Khoa 

học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí lý thuyết và Vật lý toán: 8.44.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2019 . - 51 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6514  

     Phân loại (DDC): 530.1  

     *Tóm tắt : Trình bày tổng quan về Fe và FeC, một số phương pháp lý thuyết chủ yếu được sử 

dụng để nghiên cứu nút khuyết cân bằng, ảnh hưởng của nó lên nhiệt độ nóng chảy của kim loại 

và hợp kim như phương pháp ab initio.  Đưa ra các biểu thức giải tích của các thông số hợp kim, 

khoảng lân cận gần nhất trung bình, năng lượng tự do, nồng độ nút khuyết cân bằng, nhiệt độ bền 

vững tuyệt đối trạng thái hợp kim, nhiệt độ nóng chảy của hợp kim xen kẽ AB có khuyết tật với 

cấu trúc lập phương tâm diện ở áp suất không và dưới tác dụng của áp suất. Trình bày thế tương 

tác giữa các nguyên tử trong kim loại, các kết quả tính số, thảo luận về nhiệt độ nóng chảy của 

FeC với cấu trúc lập phương tâm diện. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Học - PGS.TS 

110. Trịnh, Nguyễn Mai Nguyệt. 

      Sự sinh U - hạt vectơ từ tán xạ photonmuon khi chùm muon không phân cực trong mô hình 

vật lý U - hạt/ Trịnh Nguyễn Mai Nguyệt: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật 

lí lý thuyết và vật lý toán: 8440103 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 35 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6500  

     Phân loại (DDC): 530.1  

     *Tóm tắt : Luận văn nghiên cứu đặc điểm cơ bản của mô hình vật lý U-hạt. Quá trình sinh U-

hạt vectơ từ tán xạ khi chùm hạt tới và tạo thành không phân cực. Kết quả và thảo luận. 

     Người hướng dẫn : Lê Như Thục - TS 
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111. Trương, Thị Nhàn. 

      Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lí, tính chất quang xúc tác của vật liệu g-C3N4 phủ hạt 

nano vàng/ Trương Thị Nhàn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lý chất rắn: 

8440104 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 52 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6103  

     Phân loại (DDC): 530.41  

     *Tóm tắt : Giới thiệu tổng quan về vật liệu g-C3N4 và hạt nano vàng: Trình bày các phương 

pháp chế tạo mẫu, các thiết bị được sử dụng trong quá trình đo đạc, nghiên cứu cũng như các 

nguyên lí cơ bản của các phép đo. 

     Người hướng dẫn : Phạm Đỗ Chung - TS%Phạm Hoài Linh - TS 

112. Vũ, Thị Mơ. 

      Tổ chức dạy học theo trạm kiến thức chương "Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể" - Vật lí 

10/ Vũ Thị Mơ: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp 

giảng dạy bộ môn Vật lí: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 99 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6275  

     Phân loại (DDC): 530.420712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của hình thức dạy học theo trạm ở trường 

THPT nói chung và dạy học vật lí nói riêng. Phân tích các quan điểm dạy học phát triển năng lực, 

cấu trúc, nội dung kiến thức chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” - Vật lí lớp 10. Tiến 

hành thực nghiệm sư phạm với tiến trình dạy học đã soạn thảo để kiểm tra tính khả thi của tiến 

trình dạy học đã soạn thảo. Qua đó chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để có thể vận dụng linh hoạt 

tiến trình dạy học một cách đại trà. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Hương Trà - GS.TS 

540. HÓA HỌC 

113. Chu, Thị Nguyệt Hương. 

      Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một số hợp chất chứa dị vòng pirimiđin và piriđazin/ Chu 

Thị Nguyệt Hương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hoá học, Chuyên ngành: Hoá hữu cơ: 8440114 . 

- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 71 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6016  

     Phân loại (DDC): 547.59  

     *Tóm tắt : Tổng hợp một số hợp chất mới chứa dị vòng piriđazin từ axit levulinic, anđehit 

thơm, phenyl hiđrazin, hợp chất mới chứa dị vòng pirimiđin từ axetyl axeton, thioure, anđehit 

thơm. Xác định cấu trúc các hợp chất thu được. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Đăng Đạt - TS 
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114. Chu, Văn Tiềm. 

      Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tích hợp trong 

môn Hóa học ở trường trung học cơ sở/ Chu Văn Tiềm: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, 

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học: 91.40.111 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2019 . - 152 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6587  

     Phân loại (DDC): 540.712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về dạy học chủ đề tích hợp nhằm phát triển 

năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học cơ sở. Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích 

hợp trong môn Hóa học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học cơ sở. 

Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi của các chủ đề đã xây dựng. 

     Người hướng dẫn : Đào Thị Việt Anh - PGS.TS%Nguyễn Thị Thanh Chi - PGS.TS 

115. Khongvilay, Volayuth. 

      Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học tích hợp giáo dục bảo 

vệ môi trường phần hóa học vô cơ ở trường trung học phổ thông Nước cộng hòa dân chủ nhân 

dân Lào/ Khongvilay Volayuth: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và 

PPDH bộ môn Hóa học: 9.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 144 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6681  

     Phân loại (DDC): 546.0712594  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa và làm sáng tỏ một số vấn đề có liên quan đến cơ sở lí luận và thực 

tiễn về việc vận dụng dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học phần Hóa học 

vô cơ nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THPT. Khảo sát thực tiễn và rút ra 

nhận xét về thực trạng vận dụng dạy học tích hợp nhằm phát triển dạy học tích hợp cho học sinh 

trong dạy học phần Hóa học vô cơ ở trường THPT nước CHDCND Lào. Đề xuất các biện pháp 

phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THPT thông qua dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ 

môi trường trong dạy học phần Hóa học vô cơ. Xác định nguyên tắc, quy trình, sử dụng dạy học dự án, 

dạy học hợp đồng lựa chọn nội dung, đề xuất hệ thống chủ đề dự án, thiết kế một số kế hoạch bài dạy 

có sử dụng dạy học dự án và thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Trần Trung Ninh - PGS.TS 

116. Lê, Thị Đặng Chi. 

      Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học nhằm phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh ở trường trung học cơ sở/ Lê Thị Đặng Chi: Luận án Tiến 

sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và PPDH môn Hóa học: 91.40.1110 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2020 . - 141 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6668  

     Phân loại (DDC): 540.712  

     *Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận về phương pháp bàn tay nặn bột và năng lực giải quyết vấn 

đề và sáng tạo. Điều tra, đánh giá thực trạng, xây dựng quy trình và đề xuất các nguyên tắc, quy 

trình thiết kế, cách sử dụng hệ thống bài tập thực hành, thiết kế công cụ đánh giá năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo theo phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học ở THCS. 

     Người hướng dẫn : Trần Trung Ninh - PGS.TS%Võ Văn Duyên EM - TS 
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117. Lưu, Thị Vân. 

      Nghiên cứu tổng hợp, khả năng xúc tác và hoạt tính kháng ung thư của phức chất Pt(II) chứa 

isopropyl eugenoxyacetate và cacben có khung imidazole/ Lưu Thị Vân: Luận văn Thạc sĩ Khoa 

học Toán học, Chuyên ngành: Toán ứng dụng: 8.46.01.12 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . 

- 77 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6225  

     Phân loại (DDC): 546  

     *Tóm tắt : Tổng hợp, xác định cấu tạo hai muối 1,3-bis(2,4,6- trimetylphenyl)imidazolium 

clorua (IMes•HCl) và 1,3-bis(2,6- diisoproylphenyl) imidazolium clorua (IPr•HCl) và este 

isopropyl eugenoxyacetate (iPreugH). Nghiên cứu tương tác của phức chất hai nhân với hai muối 

azolium clorua IMes•HCl và IPr•HCl. Sử dụng các phương pháp vật lý, hóa học, hóa lí để xác 

định thành phần và cấu trúc của các phức chất tổng hợp được. Thăm dò hoạt tính xúc tác của các 

phức chất thu được cho phản ứng hidrosilic hoá, phản ứng hoạt hoá ancol; thăm dò hoạt tính ức 

chế tế bào ung thư của một trong các phức chất tổng hợp được. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Lượng - TS 

118. Nguyễn, Thị Hường. 

      Nghiên cứu tính chất huỳnh quang của cluster bạc phân tán trong zeolite bằng các phương 

pháp hoá học tính toán/ Nguyễn Thị Hường: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên 

ngành: Hóa vô cơ: 8.44.01.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 57 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6335  

     Phân loại (DDC): 546.6546  

     *Tóm tắt : Luận văn áp dụng các phương pháp tính hoá học lượng tử khác nhau để tối ưu hình 

học và tính toán các tính chất quang phổ học của các cluster bạc Agn@zeolite trong môi trường 

phân tán, ở đây là các hốc trống của zeolite. 

     Người hướng dẫn : Ngô Tuấn Cường - TS 

119. Nguyễn Thị Trang. 

      Nghiên cứu lí thuyết cấu trúc của một số hệ vật liệu trên cơ sở g-C3N4 ứng dụng trong quang 

xúc tác/ Nguyễn Thị Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Hoá lý thuyết 

và hoá lý: 8440119 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 61 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6152  

     Phân loại (DDC): 541  

     *Tóm tắt : Phân tích tài liệu, đánh giá tổng quan về: Tình hình nghiên cứu thực nghiệm và lý 

thuyết về cấu trúc của một số hệ vật liệu trên g-C3N4 ứng dụng trong quang xúc tác trong nước 

và trên thế giới. Phân tích các bài báo, sách, tài liệu chuyên ngành có liên quan đến vấn đề nghiên 

cứu như: cấu trúc, tính chất vật lý, tính chất hoá học của g-C3N4; cơ sở lý thuyết của phương 

pháp hóa học lượng tử áp dụng để nghiên cứu. Xây dựng mô hình và nghiên cứu cấu trúc electron 

của g-C3N4. Khảo sát khả năng tạo biến tính g-C3N4 bởi một số kim loại, oxit kim loại, chất bán 

dẫn: Ag, Fe, Mo, TiO2, ZnO, Mo2O3, AgCl. Dự đoán và lựa chọn một hệ vật liệu tốt nhất. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thu Hà - TS 
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120. Tưởng, Thị Lan Anh. 

      Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ZnO/SBA-15 định hướng ứng dụng để hấp phụ Zn(II) trong 

dung dịch nước/ Tưởng Thị Lan Anh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa 

lí thuyết và hóa lí: 8.44.01.19 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 57 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6564  

     Phân loại (DDC): 541  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ZnO/SBA-15 bằng các phương pháp khác nhau. Phân 

tích xác định một số đặc trưng hóa lí cùng các yếu tố ảnh hưởng đến vật liệu tổng hợp được. 

     Người hướng dẫn : Lê Văn Khu - PGS.TS 

121. Vương, Cẩm Hương. 

      Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 ở trường 

trung học phổ thông/ Vương Cẩm Hương: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí 

luận và PPDH bộ môn Hóa học: 9.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2020 . - 153 tr. + 

phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6667  

     Phân loại (DDC): 547.00712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu những vấn đề lí luận liên quan đến tự học, năng lực, năng lực tự học, 

những biểu hiện của năng lực tự học, phát triển năng lực tự học, các phương pháp và mô hình dạy 

học. Khái quát một số vấn đề thực tiễn liên quan đến phát triển năng lực tự học trong dạy học 

Hóa học ở trường THPT, phân tích chương trình và sách giáo khoa Hóa học lớp 11, điều tra thực 

trạng dạy học hóa học ở trường THPT. Phát triển năng lực tự học của học sinh trong dạy học Hóa 

học hữu cơ lớp 11 ở trường THPT. Xác định mục đích, nội dung, đối tượng, lập kế hoạch và tiến 

hành thực nghiệm sư phạm, thu thập dữ liệu, xử lí số liệu thực nghiệm để đánh giá tính khả thi và 

hiệu quả của các biện pháp đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Cương - GS.TSKH 

570. KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH HỌC 

122. Bùi, Thị Thanh Hương. 

      Ảnh hưởng của hạt nano sắt và kẽm oxit lên một số chỉ tiêu hóa sinh của một số cây nuôi cấy 

in vitro/ Bùi Thị Thanh Hương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Sinh học 

thực nghiệm: 8.42.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 73 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6558  

     Phân loại (DDC): 571.538  

     *Tóm tắt : Đánh giá ảnh hưởng của hạt nano sắt và kẽm oxit ở các nồng độ khác nhau trong 

môi trường MS cải biên không chứa muối kẽm/hoặc sắt và MS cải biên chứa 1/2 muối kẽm hoặc 

sắt đến quá trình sinh trưởng phát triển, hình thái, hàm lượng diệp lục và hàm lượng nito  của cây 

cẩm chướng (Dianthus caryophyllus L.), cây lan thạch hộc tía (Dendrobium officinale Kimura et 

Migo) in vitro ở giai đoạn nhân chồi. 

     Người hướng dẫn : Đào Thị Sen - TS%Nguyễn Thị Hồng Hạnh - TS 
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123. Đặng, Hùng Dũng. 

      Rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần sinh học cơ thể cấp trung học 

phổ thông/ Đặng Hùng Dũng: Luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và 

PPDH bộ môn Sinh học:  . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 146 tr.+ phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6592  

     Phân loại (DDC): 573.0712  

     *Tóm tắt : Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về về rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh 

trong dạy học nói chung và trong dạy học Sinh học nói riêng. Rèn năng lực khái quát hóa cho học 

sinh trong dạy học phần Sinh học cơ thể cấp THPT. Thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Hiền - PGS.TS%Ngô Văn Hưng - TS 

124. Giang, Hồng Diệp. 

      Thiết kế và xác định ảnh hưởng của hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học lớp 11 đến 

chỉ số sáng tạo của học sinh trường THPT Tuệ Tĩnh, tỉnh Hải Dương/ Giang Hồng Diệp: Luận 

văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm: 8420114 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 98 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6132  

     Phân loại (DDC): 570.71259734  

     *Tóm tắt : Tiến hành khảo sát chỉ số sáng tạo (creative quotient - CQ) ban đầu của học sinh 

trường THPT Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trước khi tiến hành dạy học qua các 

hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Thiết kế các hoạt động trải nghiệm để áp dụng vào quá trình 

giảng dạy học sinh khối 11, trường THPT Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và tiến 

hành thực nghiệm sư phạm. Đánh giá chỉ số sáng tạo của học sinh sau khi thực nghiệm sư phạm, 

sau đó so sánh với chỉ số CQ ban đầu trước thực nghiệm để xác định ảnh hưởng của hoạt động 

trải nghiệm trong dạy học Sinh học 11 đến chỉ số sáng tạo của học sinh. 

     Người hướng dẫn : Lê Thị Tuyết - TS 

125. Huỳnh, Kim Thủy. 

      Vận dụng dạy học dự án trong chương Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường - Sinh 

học 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh/ Huỳnh Kim Thủy: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Sinh học: 8140111 . - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 97 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6358  

     Phân loại (DDC): 577.0712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của dạy học dự án: đặc điểm dạy học theo dự án, quy 

trình xây dựng và sử dụng dự án trong dạy học phát triển các hoạt động nhận thức tích cực, chủ 

động của học sinh. Điều tra, đánh giá thực trạng, phân tích cấu trúc chương trình, nội dung kiến 

thức chương Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường (Sinh học 12) – THPT. Tiến hành 

thực nghiệm sư phạm đánh giá hiệu quả của dạy học theo dự án trong việc phát huy tính tích cực, 

chủ động của người học và năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. 

     Người hướng dẫn : Lê Thị Tươi - TS 
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126. Ngô, Thị Thu Hoài. 

      Thực trạng và mối liên quan giữa một số yếu tố môi trường sống và tình trạng dinh dưỡng 

của trẻ mầm non xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội/ Ngô Thị Thu Hoài: Luận 

văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm: 8420114 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 83 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6173  

     Phân loại (DDC): 572.408320959731  

     *Tóm tắt : Xác định thực trạng tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 24 - 60 tháng tuổi qua chỉ số 

giới tính, cân nặng, chiều cao, BMI. Lựa chọn đối tượng cho nghiên cứu bệnh - chứng: với nhóm 

chứng là trẻ bình thường, nhóm bệnh là trẻ suy dinh dưỡng và trẻ thừa cân béo phì. Điều tra 

thông tin một số yếu tố môi trường sống của trẻ trong nhóm nghiên cứu bệnh - chứng. Đánh giá 

mối liên quan của một số yếu tố môi trường sống đến tình trạng suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì 

ở trẻ. 

     Người hướng dẫn : Lê Thị Tuyết - TS 

127. Nguyễn, Thanh Dung. 

      Tách dòng một số gen liên quan đến sự tích lũy β-carotene ở ngô Việt Nam/ Nguyễn Thanh 

Dung: Luận văn Thạc sĩ Sinh học, Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm: 8420114 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 49 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6029  

     Phân loại (DDC): 571.2492135  

     *Tóm tắt : Phân tích hàm lượng β-carotene của 50 giống ngô Việt Nam. Tách chiết RNA tổng 

số và tổng hợp cDNA. Tách dòng một số gen liên quan đến quá trình tổng hợp và tích luỹ β-

carotene. Đọc trình tự và nghiên cứu đặc điểm gen. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Như Toản - TS%Trần Thị Thanh Huyền - PGS.TS 

128. Nguyễn, Thị Hà. 

      Vận dụng quan hệ nhân quả để phát triển năng lực nhận thức tính quy luật của hiện tượng di 

truyền cho học sinh lớp 12 - trung học phổ thông/ Nguyễn Thị Hà: Luận án Tiến sĩ Khoa học 

Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Sinh học: 9.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2020 . - 144 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6672  

     Phân loại (DDC): 576.0712  

     *Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc vận dụng mối quan hệ nhân quả 

vào dạy học di truyền học nói chung và “Chương II. Tính quy luật của hiện tượng di truyền” 

nói riêng nhằm phát triển năng lực nhận thức tính quy luật của hiện tượng di truyền cho học 

sinh 12-THPT. Phân tích cấu trúc, nội dung chương trình di truyền học ở THPT hiện nay để 

xác định mục tiêu di truyền học, nội dung cốt lõi của di truyền học ở THPT, từ đó xác định 

quan hệ nhân quả trong di truyền học và định hướng dạy di truyền học nói chung và “Chương 

II. Tính quy luật của HTDT” nói riêng theo quan hệ nhân quả. Xác định cấu trúc, nguyên tắc, 

quy trình, tiêu chí đánh giá và tiến hành thực nghiệm sư phạm theo định hướng của đề tài nhằm 

khẳng định, đánh giá giả thuyết nêu ra. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Đức Thành - PGS 
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129. Nguyễn, Thị Yến. 

      Nghiên cứu đặc điểm hình thái và quan hệ di truyền các loài thuộc giống Ếch cây nhỏ 

Kurixalus (Amphibia: Rhacophoridae) ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Yến: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Sinh học, Chuyên ngành: Động vật học: 8.42.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 59 

tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6094  

     Phân loại (DDC): 579.8913509597  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu đặc điểm hình thái các loài trong giống Kurixalus ở Việt Nam, quan hệ 

di truyền giữa các loài trong giống Kurixalus ở Việt Nam. So sánh sai khác di truyền giữa các 

loài trong giống Kurixalus dựa vào kết quả phân tích trình tự hai đoạn gen thuộc hệ gen ty thể: 

16S-rARN và Cytochrome C oxidase I (COI). Xây dựng cây quan hệ di truyền giữa các loài dựa 

trên giải trình tự mẫu vật Kurixalus thu thập ở Việt Nam và các trình tự đã công bố trên ngân 

hàng gen. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thiên Tạo - TS%Lê Trung Dũng - TS 

130. Nguyễn, Thụy Bích Thảo. 

      Thiết kế và sử dụng bài tập trong dạy học chương Cá thể và quần thể sinh vật - Sinh học 12 

nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh/ Nguyễn Thụy Bích Thảo: Luận văn Thạc sĩ Khoa 

học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học: 8.14.01.11 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 93 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6559  

     Phân loại (DDC): 577.076  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về năng lực tự học, kỹ năng tự học và vai trò 

của tự học đối với con người và học sinh. Xây dựng quy trình rèn luyện năng lực tự học cho học 

sinh thông qua sử dụng các dạng bài tập đã thiết kế. Xác định và xây dựng hệ thống tiêu chí đánh 

giá năng lực tự học của học sinh. Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm chứng tính khả thi của đề tài 

nghiên cứu. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Đính - PGS.TS 

131. Phạm, Trọng Thịnh. 

      Chế tạo vật liệu TiO2 pha tạp Mn, V phủ kim loại để làm chất xúc tác cho các phản ứng hóa 

học và xử lí môi trường/ Phạm Trọng Thịnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên 

ngành: Hóa học môi trường: 8.44.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 74 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6585  

     Phân loại (DDC): 577.14  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu, chế tạo vật liệu TiO2 pha tạp Mn, V, các mẫu được phủ kim loại Ag 

lên bề mặt. Khảo sát tính chất của vật liệu, khả năng quang xúc tác của các mẫu vật liệu đã chế 

tạo đối với phản ứng phân hủy chất màu MB trong dung dịch và ứng dụng vào việc xử lý nước 

thải của quá trình dệt nhuộm. Từ đó đưa ra điều kiện thích hợp cho quá trình chế tạo vật liệu cũng 

như lựa chọn vật liệu tốt nhất trong số đó làm quang xúc tác. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Tiến Dũng - TS 
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132. Phùng, Thị Hải Huyền. 

      Đánh giá ảnh hưởng của ectoine trong việc bảo vệ tế bào nấm men Candida tropicalis NM2/ 

Phùng Thị Hải Huyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Vi sinh vật học: 

8.42.01.07 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 55 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6256  

     Phân loại (DDC): 579.563  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu ảnh hưởng của ectoine khi bảo quản chủng nấm men Candida 

tropicalis NM2 bằng phương pháp lạnh đông. Xác định thời gian và hàm lượng đường thích hợp 

cho quá trình lên men ethanol của chủng Candida tropicalis NM2, xác định ảnh hưởng của nồng 

độ ectoine và hydroxyectoine đến quá trình lên men ethanol. Nghiên cứu xác định thời điểm bổ 

sung ectoine và hydroxyectoine vào quá trình lên men ethanol. 

     Người hướng dẫn : Đoàn Văn Thược - PGS.TS 

133. Trang, Quang Vinh. 

      Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông vùng đồng bằng sông 

Cửu Long thông qua bài tập phân hóa phần hóa học hữu cơ/ Trang Quang Vinh: Luận án Tiến sĩ 

Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Hóa học: 9.14.01.11 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 160 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6678  

     Phân loại (DDC): 577.0076  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của dạy học phân hóa và phát triển năng lực 

giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Hóa học ở trường THPT. Đề xuất một số biện pháp 

phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài tập phân hóa phần Hóa học hữu 

cơ ở trường THPT. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi của các biện 

pháp đã đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Sửu - PGS.TS%Lê Văn Năm - PGS.TS 

134. Vũ, Thị Thu Hà. 

      Nghiên cứu một số đáp ứng sinh lý, hóa sinh ở giai đoạn cây con của 3 giống đậu tương 

DT2008, DT2010, DT84 trong môi trường mặn NaCl 0,04%/ Vũ Thị Thu Hà: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm: 8.420.114 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2019 . - 62 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6030  

     Phân loại (DDC): 571.2374  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu chỉ tiêu sinh trưởng: chiều cao cây, chiều dài rễ, khối lượng tươi - khô 

toàn cây. Nghiên cứu chỉ tiêu sinh lý: hàm lượng nước liên kết, hàm lượng diệp lục tổng số, hàm 

lượng diệp lục liên kết. Nghiên cứu chỉ tiêu hóa sinh: hàm lượng đường khử, hàm lượng axit 

amin prolin, hoạt độ enzim catalaza, hoạt độ enzim peroxydaza của 3 giống đậu tương DT2008, 

DT2010, DT84 trong môi trường mặn NaCl 0,04%. 

     Người hướng dẫn : Trần Khánh Vân - TS 
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590. ĐỘNG VẬT HỌC 

135. Lại, Thu Hiền. 

      Cấu trúc quần xã Ve Giáp (Acari: Oribatida) và vai trò của chúng ở vùng đồng bằng Sông 

Hồng, phía Bắc Việt Nam/ Lại Thu Hiền: Luận án Tiến sĩ Sinh học, Chuyên ngành: Động vật 

học: 9.42.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 147 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6673 

     Phân loại (DDC): 595.42095973  

     *Tóm tắt : Điều tra đa dạng thành phần loài, phân tích cấu trúc phân loại học của quần xã ve 

giáp ở hệ sinh thái đất vùng đồng bằng sông Hồng và sự liên quan của chúng với một số vùng lân 

cận. Nghiên cứu cấu trúc quần xã ve giáp và sự biến đổi của chúng liên quan đến loại sinh cảnh, 

loại đất và đặc điểm bón phân, từ đó bước đầu đánh giá vai trò của quần xã ve giáp ở vùng nghiên 

cứu. 

     Người hướng dẫn : Vũ Quanh Mạnh - GS.TSKH 

136. Nguyễn, Hải Nam. 

      Đa dạng thành phần loài và đặc điểm phân bố các loài ruồi ăn sâu (Diptera: Asilidae) ở 

miền Bắc Việt Nam/ Nguyễn Hải Nam: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: 

Động vật học: 8420103 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 69 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6361  

     Phân loại (DDC): 595.773  

     *Tóm tắt : Luận văn xác định thành phần loài ruồi ăn sâu (Asilidae: Diptera) ở miền Bắc Việt 

Nam. Nghiên cứu đặc điểm phân bố các loài ruồi ăn sâu (Asilidae: Diptera) theo sinh cảnh. 

     Người hướng dẫn : Phạm Thị NhịBùi Minh Hồng - TSPGS.TS 

137. Phan, Thị Thu Hiền. 

      Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu, ảnh hiển vi Ve giáp (Acari: Oribatida) ở Việt Nam/ Phan 

Thị Thu Hiền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Động vật học: 8420103 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 84 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6167  

     Phân loại (DDC): 595.4209597  

     *Tóm tắt : Điều tra, tổng hợp cơ sở dữ liệu và ảnh hiển vi Ve giáp hiện có ở Việt Nam. Phân 

tích, đánh giá và phân loại dữ liệu và ảnh hiển vi Ve giáp theo một số tiêu chí khoa học. Xây 

dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và bộ sưu tập ảnh hiển vi Ve giáp Việt Nam. 

     Người hướng dẫn : Vũ Quang Mạnh - GS.TSKH 

600. CÔNG NGHỆ 

138. Nguyễn, Phương Thảo. 

      Phát triển sản xuất rau hữu cơ tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình/ Nguyễn 

Phương Thảo: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học: 81401.11 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 100 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6392  

     Phân loại (DDC): 635.0959719  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển sản xuất rau hữu cơ, xác định 

các chỉ tiêu đánh giá áp dụng vào địa bàn nghiên cứu. Phân tích, làm rõ tình hình sản xuất, phân 

bố rau hữu cơ ở xã Cư Yên giai đoạn 2010 – 2017. Đề xuất một số giải pháp để phát triển sản 

xuất rau hữu cơ xã Cư Yên có hiệu quả trong tương lai. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Sơn - PGS.TS 
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139. Nguyễn, Việt Cường. 

      Xây dựng chương trình đào tạo theo môđun chuyên ngành điện công nghiệp tại trường Cao 

đẳng Cơ khí Nông nghiệp/ Nguyễn Việt Cường: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên 

ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Kỹ thuật công nghiệp: 8.14.01.11 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 96 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6075  

     Phân loại (DDC): 621.30711  

     *Tóm tắt : Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển chương trình đào tạo môn 

học theo môđun. Biên soạn một số nội dung của môđun. Kiểm nghiệm, đánh giá kết quả và hoàn 

thiện chương trình đã phát triển. 

     Người hướng dẫn : Vũ Xuân Hùng - TS 

140. Vũ, Thị Diệp. 

      Bồi dưỡng kiến thức trồng trọt ứng dụng công nghệ cao cho nông dân thành phố Đà Lạt- tỉnh 

Lâm Đồng/ Vũ Thị Diệp: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát 

triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 109 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6663  

     Phân loại (DDC): 631.50715  

     *Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lí luận bồi dưỡng kiến thức trồng trọt ứng dụng công nghệ cao cho 

nông dân. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp bồi dưỡng kiến thức trồng trọt ứng 

dụng công nghệ cao cho nông dân tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Huệ - PGS.TS 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC 

141. Anonglak, Vongthongdy. 

      Tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự dân gian cho học sinh 

lớp 10 ở trường trung học phổ thông Lào/ Anonglak Vongthongdy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt: 8.14.01.11 

. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 114 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6682  

     Phân loại (DDC): 895.92230712  

     *Tóm tắt : Hệ thống những vấn đề lí luận về kỹ năng sống, giáo dục kỹ năng sống, tích hợp 

giáo dục kỹ năng sống trong dạy học nói chung và dạy học Văn học nói riêng. Khảo sát thực 

trạng tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự dân gian cho học sinh 

lớp 10 ở trường THPT Lào. Đề xuất các biện pháp, tổ chức dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự dân gian trong chương trình Văn học 10. 

Thực nghiệm để kiểm tra tính khả thi của đề tài. 

     Người hướng dẫn : Phan Thị Hồng Xuân - PGS.TS 
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142. Bouchan, Keomanyka. 

      Sử dụng kênh hình trong dạy học môn “Sáng tác thơ ca” cho sinh viên Khoa Ngữ văn Trường 

Đại học Souphanouvong/ Bouchan Keomanyka: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên 

ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Văn - Tiếng Việt: 8140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2019 . - 93 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6308  

     Phân loại (DDC): 807.11  

     *Tóm tắt : Tìm hiểu về kênh hình, những ưu điểm, hạn chế của kênh hình trong dạy học. 

Nghiên cứu lựa chọn kênh hình thích hợp cho việc dạy học viết các thể loại thơ ca, cách thức, 

thời điểm sử dụng kênh hình thích hợp trong các giờ dạy học sáng tác thơ ca. Vận dụng kiến thức 

về kênh hình vào việc thiết kế giáo án, tổ chức hoạt động dạy học môn Sáng tác thơ ca cho sinh 

viên khoa Ngữ văn ở Trường Đại học Souphanouvong (sinh viên năm thứ ba); đánh giá hiệu quả 

của thử nghiệm dạy học. 

     Người hướng dẫn : Trịnh Thị Lan - PGS.TS 

143. Dư, Thị Tuyết Nhung. 

      Tiểu thuyết lịch sử của Vũ Xuân Tửu/ Dư Thị Tuyết Nhung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ 

văn, Chuyên ngành: Lý luận Văn học: 8220120 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 129 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6107  

     Phân loại (DDC): 895.92234  

     *Tóm tắt : Bằng ánh sáng của lý thuyết thể loại và thành quả các sáng tác trong tác phẩm, từ 

đó làm rõ giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật (kể cả phần hạn chế) trong tiểu thuyết lịch sử của 

Vũ Xuân Tửu, trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét của mình. 

     Người hướng dẫn : Trần Mạnh Tiến - PGS.TS 

144. Đặng, Phương Oanh. 

      Dạy học tập làm văn tự sự cho học sinh Trung học cơ sở theo quan điểm tiếp cận tiến trình/ 

Đặng Phương Oanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và phương 

pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 

185 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6170  

     Phân loại (DDC): 807.12  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu những cơ sở lí luận của việc dạy học viết theo quan điểm tiếp cận tiến 

trình và phát triển năng lực viết của học sinh THCS. Khảo sát thực trạng về dạy học tập làm văn 

tự sự trong nhà trường THCS và khả năng viết văn tự sự của học sinh. Đề xuất tổ chức các hoạt 

động dạy học tập làm văn tự sự dựa trên tiến trình cho học sinh. Tiến hành thực nghiệm để đánh 

giá tính khả thi và kiểm tra hiệu quả của những đề xuất mà luận văn đưa ra. 

     Người hướng dẫn : Lê Minh Nguyệt - TS 
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145. Đinh, Thị Phương. 

      Khảo cứu văn bản thơ ca của Phạm Sĩ Ái/ Đinh Thị Phương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ 

văn, Chuyên ngành: Hán Nôm: 8.22.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 105 tr. + Phụ 

lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6042  

     Phân loại (DDC): 895.92212  

     *Tóm tắt : Khảo luận về năm sinh, năm mất, quê hương, cuộc đời của Phạm Sĩ Ái. Khảo sát, 

giới thiệu văn bản thơ chữ Hán và tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật thơ Phạm Sĩ Ái. Tuyển 

dịch 30 bài thơ tiêu biểu của Phạm Sĩ Ái (phiên âm, dịch nghĩa và chú giải các bài thơ). 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Chung - PGS.TS 

146. Đoàn, Thị Thanh Huyền. 

      Khảo cứu văn bản thơ văn của Nguyễn Thiếp/ Đoàn Thị Thanh Huyền: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Hán Nôm: 8.22.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . 

- 110 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6158  

     Phân loại (DDC): 895.92211  

     *Tóm tắt : Khái luận về cuộc đời và khảo sát văn bản thi ca của Nguyễn Thiếp. Trên cơ sở đó 

luận văn đi sâu nghiên cứu văn bản văn xuôi, các giá trị thơ văn của Nguyễn Thiếp ở giá trị tư 

tưởng và giá trị nghệ thuật. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Chung - PGS.TS 

147. Đỗ, Quỳnh Nga. 

      Nghiên cứu thơ tự trào thế kỷ XVIII – XIX/ Đỗ Quỳnh Nga: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ 

văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 8.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 104 

tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6034  

     Phân loại (DDC): 895.9221209  

     *Tóm tắt : Làm rõ khái niệm trào phúng, tự trào, cơ sở hình thành văn học trào phúng nói 

chung và thơ tự trào nói riêng. Phân tích những biểu hiện về nội dung và nghệ thuật, qua đó thấy 

được diện mạo của thơ tự trào giai đoạn từ đầu thế kỷ XVIII - thế kỷ XIX. 

     Người hướng dẫn : Trần Thị Hoa Lê - PGS.TS 

148. Đỗ, Thị Lan. 

      Hình tượng "Ngư tiều canh mục" trong thơ trung đại Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ 

XVII/ Đỗ Thị Lan: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 

8220121 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 93 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6106  

     Phân loại (DDC): 895.9221109  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu những vấn đề lí luận liên quan tới hình tượng “Ngư tiều canh mục”. 

Khảo sát, thống kê sự xuất hiện của hình tượng “Ngư tiều canh mục” trong thơ trung đại Việt 

Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XVII. Nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện hình tượng 

“Ngư tiều canh mục” trong thơ trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XVII để làm rõ nội 

dung ý nghĩa và nghệ thuật thể hiện của hình tượng này. 

     Người hướng dẫn : Lã Nhâm Thìn - GS.TS 
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149. Lê, Thị Vân Anh. 

      Diễn ngôn phương Tây - phương Đông của Phạm Quỳnh và Nhất Linh/ Lê Thị Vân Anh: 

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 9.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2019 . - 161 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6618  

     Phân loại (DDC): 895.922832009  

     *Tóm tắt : Bằng lý thuyết diễn ngôn, vận dụng kết quả của chủ nghĩa hậu thuộc địa, thuật tả, 

làm rõ nội dung diễn ngôn Đông Tây của Phạm Quỳnh: nhận thức về phương Tây, nhận thức về 

phương Đông, nỗ lực kiến tạo diện mạo mới cho văn hóa dân tộc. Bằng lý thuyết diễn ngôn, vận 

dụng kết quả của chủ nghĩa hậu thuộc địa thuật tả, làm rõ nội dung diễn ngôn Đông Tây của Nhất 

Linh: nhận thức về  phương Tây, nhận thức về phương Đông, nỗ lực kiến tạo diện mạo mới cho 

văn hóa dân tộc (chủ yếu trên phương diện thực hành văn hóa, văn học). So sánh để nhận ra 

những điểm tương đồng, những điểm tiếp biến trong diễn ngôn phương Đông, phương Tây của 

Phạm Quỳnh và Nhất Linh. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Đình Chú - GS%Trần Văn Toàn - PGS.TS 

150. Lê, Thúy Hằng. 

      Kết cấu trong kịch của Samuel Beckett/ Lê Thúy Hằng: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên 

ngành: Văn học nước ngoài: 9.22.02.42 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 170 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6622  

     Phân loại (DDC): 823.91  

     *Tóm tắt : Đối với các tài liệu nước ngoài, phân chia thành các hướng nghiên cứu như phê 

bình tiểu sử, văn học so sánh, phê bình tiếp nhận và thi pháp học để tìm ra những khuynh hướng 

nghiên cứu về kịch Samuel Beckett trên thế giới. Phân tích các thành tố của kết cấu kịch (nhân 

vật, lời thoại, cốt truyện, không gian, thời gian…) mà Samuel Beckett hủy diệt khác với kết cấu 

kịch truyền thống. Đi sâu nghiên cứu hai kiểu kết cấu chính mà Samuel Beckett thường sử dụng 

trong kịch. Với mỗi kiểu kết cấu, sự biểu hiện của các thành tố trong kết cấu kịch để tìm ra đặc 

trưng của kiểu kết cấu kịch Samuel Beckett. 

     Người hướng dẫn : Đặng Anh Đào - PGS.TS 

151. Ngô, Thị Thu Hường. 

      Lý luận phê bình văn học của nhóm Hàn Thuyên/ Ngô Thị Thu Hường: Luận văn Tiến sĩ Ngữ 

văn, Chuyên ngành: Lý luận văn học: 9.22.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 160 tr. 

+ phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6606  

     Phân loại (DDC): 895.92209  

     *Tóm tắt : Tổng quan về lý luận phê bình văn học giai đoạn trước và sau thời kì đổi mới 

1986.  Khái quát về nhóm Hàn Thuyên trên các khía cạnh: bối cảnh ra đời, những biểu hiện tích 

cực, tính phức tạp về tư tưởng và học thuật của các thành viên chủ chốt. Trên cơ sở đó luận văn 

đi sâu nghiên cứu về tư tưởng văn học chủ yếu của Trương Tửu và tiến trình lý luận phê bình văn 

học của Lương Đức Thiệp. 

     Người hướng dẫn : Bùi Văn Ba - GS.TSKH%Hoàng Minh Lường - PGS.TS 
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152. Ngô, Thị Thủy. 

      Nhân vật nữ trong Truyện Nôm bình dân từ góc nhìn giới/ Ngô Thị Thủy: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 8.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2019 . - 104 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6169  

     Phân loại (DDC): 895.9223082  

     *Tóm tắt : Ứng dụng cơ sở lí luận về giới trong văn học để làm sáng tỏ những biểu hiện của 

Giới qua một số nhân vật nữ trong các truyện Nôm bình dân: Phạm Công Cúc Hoa, Tống Trân 

Cúc Hoa, Phạm Tải Ngọc Hoa, Lưu nữ tướng, Nữ tú tài. Từ đó luận văn đi sâu nghiên cứu về vẻ 

đẹp và số phận của nhân vật nữ trong truyện Nôm bình dân nhìn từ góc độ Giới để thấy được giá 

trị tư tưởng, đóng góp của các truyện Nôm bình dân trong nền văn học dân tộc. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Nương - TS 

153. Nguyễn, Thanh Huyền. 

      Xây dựng câu hỏi tiếp cận hồi ứng trải nghiệm của người đọc trong dạy học tác phẩm Chữ 

người tử tù của Nguyễn Tuân ở nhà trường phổ thông/ Nguyễn Thanh Huyền: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt: 

8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 121 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6228  

     Phân loại (DDC): 895.9223  

     *Tóm tắt : Củng cố tiền đề lí luận và thực tiễn của lí thuyết hồi ứng và khả năng vận dụng 

hướng tiếp cận hồi ứng trải nghiệm vào hoạt động dạy học tác phẩm văn chương. Xây dựng và đề 

xuất cách thức sử dụng hệ thống câu hỏi dạy học tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân 

theo hướng tiếp cận hồi ứng trải nghiệm của học sinh, giúp nâng cao hiệu quả cho giờ học. Tiến 

hành thiết kế và thực hiện giáo án thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả và xác định tính 

khả thi của việc sử dụng câu hỏi theo hướng tiếp cận hồi ứng trải nghiệm. 

     Người hướng dẫn : Phan Thị Hồng Xuân - PGS.TS 

154. Nguyễn, Thị Luyến. 

      Nhân vật Ngọc Hân từ Hoàng Lê nhất thống chí đến tiểu thuyết lịch sử thời hiện đại/ Nguyễn 

Thị Luyến: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 8.22.01.21 . 

- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 92 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6168  

     Phân loại (DDC): 895.92209  

     *Tóm tắt : Khảo sát, phân tích sự kế thừa và thay đổi trong hình tượng nhân vật công chúa 

Ngọc Hân từ trung đại đến hiện đại qua ba tiểu thuyết: Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô gia văn 

phái), Sông Côn mùa lũ (Nguyễn Mộng Giác) và Bắc cung hoàng hậu (Nguyễn Vũ Tiềm). So 

sánh nhân vật Ngọc Hân trong tiểu thuyết lịch sử với các thể loại khác như: Kịch (Ngọc Hân 

công chúa - Lưu Quang Vũ), truyện ngắn (Mùa mưa gai sắc - Trần Vũ). 

     Người hướng dẫn : Trần Hoa Lê - PGS.TS 
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155. Nguyễn, Thị Thu Hằng. 

      Đổi mới phương thức tự sự trong văn xuôi hư cấu Việt Nam đương đại/ Nguyễn Thị Thu 

Hằng: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 9.22.01.21 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2019 . - 162 tr.+ Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6595  

     Phân loại (DDC): 895.92230925  

     *Tóm tắt : Xác định những khái niệm về lý thuyết tự sự, nhận diện, lý giải căn nguyên dẫn đến 

sự đổi mới phương thức tự sự trong văn xuôi hư cấu đương đại. Khảo sát những tác giả, tác phẩm 

tiêu biểu cho sự đổi mới phương thức tự sự, qua đó làm rõ các phương diện đổi mới cơ bản của 

văn xuôi hư cấu giai đoạn từ 1986 đến nay. Chỉ ra một số bài học hữu ích đối với việc sáng tạo và 

tiếp nhận văn học, hướng tới cái nhìn dân chủ, cởi mở, nới rộng khung thẩm mĩ thời đại. 

     Người hướng dẫn : Trần Hạnh Mai - TS%Mai Thị Hương - PGS.TS 

156. Nguyễn, Thị Thu Huyền. 

      Văn xuôi Đỗ Bích Thúy từ góc nhìn văn hóa/ Nguyễn Thị Thu Huyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa 

học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học: 8.22.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . 

- 104 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6230  

     Phân loại (DDC): 895.9228408  

     *Tóm tắt : Khám phá những giá trị văn hoá, văn học trong tác phẩm với những nét đặc sắc của 

văn hoá vùng miền. Chỉ ra những đặc điểm cơ bản bao gồm các vấn đề về nội dung và nghệ thuật 

trong việc thể hiện văn hoá và con người miền núi. Từ đó khẳng định được những đóng góp, vị 

trí vai trò ở  các biểu tượng và motiv văn hóa trong văn xuôi của Đỗ Bích Thúy về mảng đề tài 

miền núi. 

     Người hướng dẫn : Lê Trà My - PGS.TS 

157. Nguyễn, Vũ Minh Hằng. 

      Thương thỏa quyền lực trong Quốc văn giáo khoa thư và Luân lý giáo khoa thư/ Nguyễn Vũ 

Minh Hằng: Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 8.22.01.21 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 76 tr. + Phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/6147  

     Phân loại (DDC): 895.922  

     *Tóm tắt : Tổng quan về lý thuyết diễn ngôn và thương thỏa quyền lực trong môi trường thuộc 

địa. Sự ra đời của Quốc văn giáo khoa thư, Luân lý giáo khoa thư và chân dung người học sinh 

trong nhà trường Pháp Việt. Thương thỏa quyền lực trong Quốc văn giáo khoa thư và luân lý 

Giáo khoa thư thông qua sự kiến tạo những gương mặt đại diện. 

     Người hướng dẫn : Trần Văn Toàn - PGS.TS 

 

 

 

 


