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HƢỚNG 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, tên 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 tên 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. Nguyễn, Hữu Tâm 

        Giáo sư Viện sĩ Trần Huy Liệu với việc xây dựng hệ thống tư liệu, thư viện của Ban nghiên 

cứu Văn Sử Địa và Viện Sử học // Nghiên cứu lịch sử .- 2021 .- Số 5 (541) , Tr.: 61-68. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 020.9597     

100. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

002. Nguyễn, Gia Thơ 

        Học thuyết ý niệm và quan niệm của Plato về bản chất của thế giới // Triết học .- 2021 .- Số 

3 (358) , Tr.: 58-67. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 184     

003. Đào, Vũ Vũ 

        Mối quan tâm tới tâm học tính lý và quan niệm về tâm của Lee Hwang // Triết học .- 2021 .- 

Số 3 (358) , Tr.: 42-50. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 150.1     

004. Lƣơng, Đình Hải 

        Những tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về con người và ý nghĩa hiện thời của 

chúng // Triết học .- 2021 .- Số 3 (358) , Tr.: 11-23. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 128     

005. Lê, Thị Nam An 

        Sự lệch chuẩn đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay và 

giải pháp khắc phục // Triết học .- 2021 .- Số 3 (358) , Tr.: 77-83. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 174     

006. Trần, Anh Thƣ 

        Phép lịch sự và phương châm giữ thể diện trong phỏng vấn báo chí // Ngôn ngữ và đời sống 

.- 2021 .- Số 3 (309) , Tr.:33-40. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 158.9     
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007. Ngô, Đình Xây 

        Quan điểm của Ph. Ăngghen về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng sản và việc vận dụng 

quan điểm đó vào Việt Nam hiện nay // Triết học .- 2021 .- Số 3 (358) , Tr.: 24-32. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 193     

008. Phạm, Thị Thu Hƣơng 

        Quan niệm về con người trong triết học khai sáng Pháp // Triết học .- 2021 .- Số 3 (358) , 

Tr.: 70-76. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 194     

009. Trần, Thị Thu Hƣờng 

        Tìm hiểu tư tưởng cơ bản của I. Kant về cái đẹp qua tác phẩm "Phê phán năng lực phán 

đoán" // Triết học .- 2021 .- Số 3 (358) , Tr.: 51-57. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 193     

200. TÔN GIÁO 

010. Trƣơng, Thúy Trình 

        Một số khảo cứu về biển ngạch chùa Sắc tứ ở Đàng trong thời Chúa Nguyễn Phúc Khoát 

(1738 - 1765) // Nghiên cứu lịch sử .- 2021 .- Số 5 (541) , Tr.: 10-17. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 294.3     

011. Nguyễn, Quang Hồng 

        Quá trình phục hưng Phật giáo trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh trong 20 năm đầu 

thế kỷ XXI // Nghiên cứu lịch sử .- 2021 .- Số 4 (540) , Tr.: 03-12. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 294.3     

012. Bùi, Hồng Vạn 

        Tìm hiểu giáo lý "Vô ngã" của Đạo Phật // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 70 - 

72. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 294.3     

013. Nguyễn, Quang Hƣng 

        Tôn giáo: Từ quan niệm của C. Mác thế kỷ XIX tới Việt Nam hiện nay // Triết học .- 2021 .- 

Số 3 (358) , Tr.: 54-61. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 200.9597     
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300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

014. Bùi, Đức Dũng 

        Biện pháp vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở 

trường sĩ quan quân đội // Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam .- 2020 .- Số 31 , Tr.:11-15. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 300.7     

015. Nguyễn, Văn Hiệp 

        Dân cư ở Thủ Dầu Một - Bình Dương qua 120 năm xây dựng và phát triển (1900 - 2020) // 

Nghiên cứu lịch sử .- 2021 .- Số 5 (541) , Tr.: 51-60. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 304.60959774     

016. Vũ, Văn Thất 

        Nâng cao giá trị cuộc sống từ nền tảng của văn hóa // Dạy và học ngày nay .- 2020 .- Số kì 

1- 12 , Tr.: 72-74. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 306     

017. Trịnh, Thị Thúy 

        Quan điểm của Ph.Ăngghen về nguồn gốc vai trò của gia đình trong lịch sử và ý nghĩa đối 

với việc nghiên cứu gia đình ở Việt Nam hiện nay // Dạy và học ngày nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , 

Tr.: 62-64. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 306.85     

018. Nguyễn, Văn Hiệp 

        Sự ra đời và hoạt động của các đồn điền cao su ở Thủ Dầu Một từ đầu thế kỷ XX đến năm 

1975 // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử .- 2020 .- Số12 (536) , Tr.: 57-65. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/09 

      Phân loại (DDC): 306.349     

019. Phạm, Thị Bình 

        Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về giảng dạy và học tập lí luận trong việc nâng cao chất 

lượng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay // 

Tạp chí khoa học giáo dục Việt nam .- 2020 .- Số 31 , Tr.:6-10. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 300.711     



Thư mục thông báo Bài trích tạp chí - Số 11 năm 2021 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 6 

020. Nguyễn, Thị Minh 

        Về một cách đọc Queer: Judith Butler đọc Antigone của Sophocles // Nghiên cứu văn học .- 

2021 .- Số 3(589) , Tr.:33-42. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 306.488     

320. CHÍNH TRỊ 

021. Phạm, Thanh Hằng 

        Ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong nhân cách Hồ Chí Minh // Triết học .- 2021 .- Số 3 

(358) , Tr.: 33-41. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 324.2597012     

022. Trần, Văn Phòng 

        "Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng" một điểm nhấn trong Đại hội XIII về xây dựng Đảng 

// Triết học .- 2021 .- Số 3 (358) , Tr.: 03-09. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 324.2597075     

023. Nguyễn, Văn Kim 

        Đọc sách "Ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số nhà cải cách ở khu vực Đông 

Á nửa cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX" // Nghiên cứu lịch sử .- 2021 .- Số 4 (540) , Tr.: 77-82. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 320.15     

024. Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh 

        Hoạt động triều cống, lễ sính giữa Đại Việt và Trung Quốc giai đoạn 1600 - 1785 // Nghiên 

cứu lịch sử .- 2021 .- Số 5 (541) , Tr.: 18-36. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 327.597051     

025. Lê, Thị Lan 

        Lê Quý Đôn luận về vai trò, trách nhiệm chính trị của vua, quan trong bộ máy nhà nước 

phong kiến // Triết học .- 2021 .- Số 3 (358) , Tr.: 62-69. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 320.5609597     
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026. Đỗ, Thị Nga 

        Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lí luận chính trị ở trường đại học 

hiện nay // Tạp chí giáo dục Việt nam .- 2020 .- Số 28 , Tr.:25-30. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 320.071 1     

027. Ngô, Hùng Dũng 

        Một số vấn đề về đổi mới nội dung giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trong điều kiện 

cách mạng công nghiệp 4.0 // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 12 - 13. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 320.07     

028. Đỗ, Ngọc Hanh 

        "Quan điểm phát triển" bước đột phá trong tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam tại 

Đại hội XIII // Triết học .- 2021 .- Số 3 (358) , Tr.: 20-28. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 324.2597075     

029. Nguyễn, Vũ Kỳ 

        Quan hệ ngoại giao nhân dân Nhật Bản - Việt Nam Dân chủ Cộng hòa // Nghiên cứu lịch sử 

.- 2021 .- Số 4 (540) , Tr.: 38-53. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 327.520597     

030. Tiêu, Thị Mỹ Hồng 

        Sử dụng mô hình "Lớp học đảo ngược" trong dạy học các môn lí luận chính trị cho sinh viên 

đại học ở Việt Nam hiện nay // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 494 , Tr.: 44 - 48. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 320     

031. Cao, Thị Quang 

        Thăng trầm quan hệ Việt - Mỹ dưới triều Nguyễn // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử .- 2020 .- 

Số12 (536) , Tr.: 66-70. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/09 

      Phân loại (DDC): 327.597073     

032. Nguyễn, Đình Hòa 

        Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp // Triết học .- 

2021 .- Số 3 (358) , Tr.: 91-94. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 324.2597075     
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033 Trần, Thị Điểu 

        Tính cấp thiết trong việc thành lập Quốc tế cộng sản III và vai trò của Lênin // Triết học .- 

2021 .- Số 3 (358) , Tr.: 29-36. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 327.2075     

034. Hoàng, Anh Tuấn 

        Tư liệu lưu trữ Anh về quan hệ Việt Nam - Anh (Thế kỷ XVII - XIX // Nghiên cứu lịch sử .- 

2021 .- Số 3 (539) , Tr.: 58-68. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 327.597042     

035. Nguyễn, Đình Hòa 

        Về các mối quan hệ lớn ở nước ta theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam 

// Triết học .- 2021 .- Số 3 (358) , Tr.: 10-19. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 324.2597     

330. KINH TẾ 

036. Vũ, Minh Giang 

        Chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Trần từ một số tiếp cận mới // Nghiên cứu lịch 

sử .- 2021 .- Số 3 (539) , Tr.: 03-17. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 333.09597     

037. Phạm, Tất Dong 

        Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao // 

Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 5 - 9. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 331.11     

038. Trần, Đình Thảo 

        Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam trong điều kiện cách mạng công 

nghiệp 4.0 // Triết học .- 2021 .- Số 3 (358) , Tr.: 03-10. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 331.09597     
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039. Phùng, Danh Cƣờng 

        Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến người lao động Việt Nam - Hiện 

trang và giải pháp // Triết học .- 2021 .- Số 3 (358) , Tr.: 46-53. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 331.09597     

040. Nguyễn, Nam Quỳnh 

        Xây dựng, củng cố niềm tin khoa học vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam // 

Triết học .- 2021 .- Số 3 (358) , Tr.: 77-84. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 330.1594     

350. QUÂN SỰ 

041. Dƣơng, Đức Thảo 

        Áp dụng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh 

viên Trường Đại học Hải Phòng // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 62 - 63. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 355.007     

042. Trần, Văn Thuận 

        Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại 

học Đà lạt // Dạy và học ngày nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.: 52-53. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 355.007     

043. Trần, Văn Dũng 

        Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực thực hành của học viên đào tạo sĩ quan cấp 

phân đội trình độ đại học tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay // Tạp chí giáo dục Việt nam .- 

2020 .- Số 28 , Tr.:54-58. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 358.2071 1     

044. Nguyễn, Văn Hải 

        Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về "người trước, súng sau" và sự vận dụng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam // Triết học .- 2021 .- Số 3 (358) , Tr.: 68-76. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 355.001     
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045. Vũ, Đình Sơn 

        Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh 

viên các trường đại học, cao đẳng hiện nay // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 25 - 26. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 355.07     

360. CÁC VẤN ĐỀ VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

046. Phạm, Tiến Nam 

        Đánh giá kết quả thành lập phòng / tổ Công tác xã hội của một số bệnh viện tại Việt Nam 

giai đoạn 2011 - 2020 // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 118-

125. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 361.37     

370. GIÁO DỤC 

047. Nguyễn, Thị Hồng Nhung 

        Biện pháp dạy trẻ  5-6 tuổi kể chuyện theo tranh nhằm phát triển lời nói mạch lạc // Dạy và 

học ngày nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.: 29-31. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 372.677     

048. Đào, Thúy Duyên 

        Các biện pháp quản trị và hỗ trợ đào tạo trực tuyến // Dạy và học ngày nay .- 2020 .- Số kì 

1- 12 , Tr.:13-16. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 371.334     

049. Nguyễn, Thị Minh Hiền 

        Các bước tiến hành hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh THCS theo nội dung 

chương trình giáo dục phổ thông mới // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 39 - 40. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 373     

050. Lê, Thị Hƣơng Lài 

        Các cách thể hiện phi ngôn ngữ trong dạy học bậc tiểu học // Dạy và học ngày nay .- 2020 .- 

Số kì 1- 12 , Tr.: 35- (Xem tiếp trang 41). 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 372.6     
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051. Bùi, Thị Thúy Hằng 

        Các công nghệ mới trong giáo dục đại học - những thách thức và giải pháp khi sử dụng // 

Tạp chí giáo dục Việt Nam .- 2020 .- Số 28 , Tr.:13-18. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 378.028 5     

052. Lê, Thị Hồng 

        Cơ sở lí luận của hoạt động phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản cho sinh viên 

ngành giáo dục tiểu học trong các trường đại học // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 494 , Tr.: 26 - 

30. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.16     

053. Nguyễn, Quang Hòa 

        Đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ Trường Đại học Quảng Bình // 

Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 57 - 58. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 378.12     

054. Nguyễn, Thị Ngọc Diệp 

        Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học bằng E-Learning 

trong bối cảnh Covid-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 493 , 

Tr.: 59 - 64. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378     

055. Châu, Nhật Duy 

        Đánh giá văn hóa chất lượng: Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Đồng Tháp // Tạp 

chí Giáo dục .- 2021 .- Số 493 , Tr.: 54 - 58. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378     

056. Tạ, Tƣờng Vi 

        Đào tạo nhân lực ngành công nghệ thông tin - cơ hội và thách thức đối với các trường đại 

học ở Việt nam // Dạy và học ngày nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.:5-7. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 378.009 597     
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057. Nguyễn, Thu Tuấn 

        Đề xuất bổ sung học phần "Sử dụng tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống 

Việt Nam cho trẻ mầm non" vào chương trình đào tạo cử nhân giáo dục mầm non // Dạy và học 

ngày nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , tr: 22- 26. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 378.014     

058. Nguyễn, Thị Mỹ Lộc 

        Đề xuất mô hình đại học 4.0 đáp ứng xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 494 , Tr.: 1 - 5. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378     

059. Phạm, Văn Bản 

        Đề xuất một số bài kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mô hình lớp học đảo ngược ở 

trường đại học // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kì 2 tháng 1 , Tr.: 1-3. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.166     

060. Phạm, Thị Ngoan 

        Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học viên ở nhà trường quân đội theo định hướng phát 

triển năng lực người học // Dạy và học ngày nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.:11-12. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 378.17     

061. Nguyễn, Quang Hòe 

        Đổi mới đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu giáo dục thông qua phát triển chương 

trình đào tạo // Dạy và học ngày nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.:8-10. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 378.12     

062. Nguyễn, Thị Quý Hoa 

        Đổi mới hình thức sinh hoạt chuyen môn theo nghiên cứu bài học - một giải pháp nâng cao 

chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường mầm non //  .- 2021 .- Số 233 kỳ 2-1 , Tr.: 55-

57. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 372.12     
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063. Hán, Thị Thu Trang 

        Đổi mới mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học 

// Tạp chí khoa học giáo dục Việt nam .- 2020 .- Số 31 , Tr.:36-40. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 378.007 1     

064. Đặng, Thị Mai Hiên 

        Đổi mới phương pháp dạy học trong giảng dạy học phần "Giáo dục học" theo định hướng 

phát triển năng lực tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 

493 , Tr.: 34 - 38. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 370.7     

065. Đinh, Xuân Khoa 

        Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị trường đại học công lập Việt Nam trong bối cảnh hiện 

nay // Tạp chí giáo dục Việt Nam .- 2020 .- Số 28 , Tr.:1-6. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 378.101     

066. Nguyễn, Thị Hồng Yến 

        Giải pháp nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới và sáng tạo của giáo viên; 

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh hiện nay // Dạy và học ngày 

nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.: 54-55. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 371.1     

067. Võ, Thị Kim Hòa 

        Giải pháp phát triển văn hóa đọc trong nhà trường phổ thông // Dạy và học ngày nay .- 

2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.: 44-45. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 372.427     

068. Phan, Trọng Ngọ 

        Hành động xã hội trong giao tiếp của học sinh trung học cơ sở ở Việt Nam // Tạp chí khoa 

học giáo dục Việt Nam .- 2020 .- Số 31 , Tr.:29-35. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 373.011 5     
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069. Kiều, Hƣng 

        Học tập phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách nhà giáo // 

Tạp chí giáo dục Việt Nam .- 2020 .- Số 28 , Tr.:31-36. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 371.1     

070. Hoàng, Công Dụng 

        Khái quát thực trạng đào tạo và việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp nhóm ngành kĩ thuật-

công nghệ trong bối cảnh hiện nay // Tạp chí khoa học giáo dục Việt nam .- 2020 .- Số 31 , 

Tr.:46-53. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 378.194 25     

071. Đặng, Thành Hƣng 

        Mô hình đánh giá chương trình đào tạo đại học // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 494 , Tr.: 6 

- 11. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.17     

072. Phan, Thị Ngọc Nhanh 

        Mô hình lớp học đảo ngược - Bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học trực 

tuyến // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 67 - 69. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 378.17     

073. Chu, Cẩm Thơ 

        Mối quan hệ giữa năng lực tự chủ và chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông 

công lập // Tạp chí giáo dục Việt nam .- 2020 .- Số 28 , Tr.:37-42. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 373.224     

074. Võ, Trọng Vinh 

        Một số vấn đề dạy học môn Âm nhạc cho học sinh tiểu học theo định hướng phát triển phẩm 

chất và năng lực nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới // Dạy và học ngày nay .- 

2021 .- Số 1 , Tr.: 33 - 35. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 372.5     
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075. Ngô, Quỳnh Vân 

        Một số yêu cầu khi đánh giá giờ học văn hóa phổ thông theo hướng tích cực hóa học tập của 

học sinh trường cao đẳng nghệ thuật // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 494 , Tr.: 21 - 25. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378     

076.  

        Nghiên cứu về các công cụ bảo đảm chất lượng bên trong ở một số trường đại học trên thế 

giới và khuyến nghị cho Việt Nam // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 493 , Tr.: 13 - 17. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378     

077. Đỗ, Thị Hồng Hạnh 

        Những khó khăn và thách thức mà ngành giáo dục Thanh Hóa phải đối mặt khi triển khai 

chương trình giáo dục phổ thông mới ở cấp tiểu học // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 

30, 45. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 372     

078. Nguyễn, Thị Xuân 

        Nội dung tư tưởng cải cách giáo dục của Fukuzawa Yukichi // Dạy và học ngày nay .- 2020 

.- Số kì 1- 12 , Tr.: 65-66 (Xem tiếp trang 74). 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 370.1     

079. Nguyễn, Thị Thu Hà 

        Phát triển năng lực thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn 

thành phố Vinh thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học // Dạy và học ngày nay .- 

2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.: 32-34. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 372.5     

080. Bùi, Minh Triết 

        Phát triển trò chơi vận động trong học Toán lớp 1 trên nền tảng Scratch // Thiết bị giáo dục 

.- 2021 .- Số 233 kì 2 tháng 1 , Tr.: 13-14 (Xem tiếp trang 46). 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 372.7     
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081. Trịnh, Thị Phƣơng Thảo 

        Phân tích một số chính sách khuyến khích công bố quốc tế trong các trường đại học của 

Việt Nam // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 493 , Tr.: 8 - 12. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378     

082. Bùi, Thị Ánh Ngọc 

        Quan điểm của người học về học tập qua Google Classroom // Ngôn ngữ & đời sống .- 2021 

.- Số 3 (309) , Tr.: 75-80. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 371.334     

083. Lê, Bá Lộc 

        Quản lí giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở thông qua hoạt động 

trải nghiệm đáp ứng chương trình phổ thông mới // Dạy và học ngày nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , 

Tr.: 39-41. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 373.011 9     

084. Phạm, Văn Vƣơng 

        Quản lí hoạt động dạy học trong môi trường công nghệ thông tin và truyền thông ở trường 

phổ thông // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 41 - 45. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 373.07     

085. Phạm, Thị Thu Hà 

        Quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ ở các trường mầm non tỉnh Điện 

Biên // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 27 - 29. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 372.6     

086. Đỗ, Hƣơng Trà 

        Quy trình đào tạo gắn lí thuyết với thực hành, khoa học cơ bản với khoa học chuyên ngành 

và nghiên cứu giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông // Tạp chí Giáo dục .- 2021 

.- Số 494 , Tr.: 1 - 7. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 373     
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087. Trƣơng, Thùy Dung 

        Sự chuyển giao quyền lực trên lĩnh vực giáo dục giữa Pháp và Mỹ tại miền Nam Việt Nam 

từ năm 1955 đến năm 1975 // Nghiên cứu lịch sử .- 2021 .- Số 4 (540) , Tr.: 54-66. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 370.9597     

088.  

        Tác động của chất lượng quản trị công tới nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường đại 

học và cao đẳng tại Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm giai đoạn 2013 - 2016 // Tạp chí Giáo 

dục .- 2021 .- Số 494 , Tr.: 12 - 20. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378     

089. Nguyễn, Thị Kim Phúc 

        Thiết kế trò chơi dành cho trẻ mầm non theo hướng tiếp cận STEM // Dạy và học ngày nay .- 

2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.:19-21. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 371.337     

090. Nguyễn, Đức Giang 

        Thực nghiệm sư phạm phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm qua phương pháp 

dạy học tích cực // Tạp chí giáo dục Việt nam .- 2020 .- Số 28 , Tr.:19-24. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 378.178 4     

091. Nguyễn, Thị Thúy Dung 

        Thực trạng hoạt động phòng, chống bạo lực học đường tại các trường trung học cơ sở ở 

Thành phố Hồ Chí Minh // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 494 , Tr.: 54 - 59. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 371.782     

092. Đinh, Lan Anh 

        Thực trạng kĩ năng tự học của sinh viên chính quy ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại 

học Thủ đô Hà Nội // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 494 , Tr.: 49 - 53. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.16     
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093. Phạm, Thế Kiên 

        Thực trạng năng lực khởi nghiệp sáng tạo và nhận thức về giáo dục khởi nghiệp sáng tạo 

cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 493 , 

Tr.: 44 - 48. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.16     

094. Lê, Thị Thanh Hà 

        Thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyên môn theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông ở 

các trường trung học cơ sở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 

493 , Tr.: 39 - 43. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 373.1     

095. Trần, Ngọc Thêm 

        Tính hệ thống của triết lí giáo dục: Các mối quan hệ bên ngoài và các loại triết lí giáo dục // 

Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam .- 2020 .- Số 31 , Tr.:1-5. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 370.1     

096. Lê, Tuấn Đức 

        Trị liệu âm nhạc cho trẻ khuyết tật - kinh nghiệm từ chương trình đào tạo quốc tế // Dạy và 

học ngày nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.: 67-71. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 371.904.487     

097. Võ, Thế Quân 

        Trường THPT Đông Đô trường học hạnh phúc - thông minh // Dạy và học ngày nay .- 2021 

.- Số 1 , Tr.: 53 - 56. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 373     

098. Phó, Thị Hồng Oanh 

        Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường tiểu học hiện nay // Dạy và học ngày 

nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 31 - 32. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 372.028     
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099. Phạm, Văn Hân 

        Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Âm nhạc ở các trường trung học cơ sở 

hện nay // Dạy và học ngày nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.: 42-43 (Tiếp trang 61). 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 378.285     

100. Vũ, Thị Hằng 

        Vai trò của hội đồng trường về tự chủ đại học ở Việt Nam hiện nay // Tạp chí giáo dục Việt 

Nam .- 2020 .- Số 28 , Tr.:7-12. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 378.111     

101. Lý, Ngọc Yến Nhi 

        Vận dụng mô hình SECI trong lí thuyết sáng tạo tri thức vào việc học tập, rèn luyện phương 

pháp nghiên cứu khoa học của sinh viên // Dạy và học ngày nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.: 56-

58. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 378.3     

102. Nguyễn, Thị Hoài Dung 

        Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học phần môn tập đọc ở trường tiểu học // Dạy và 

học ngày nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.: 36-37. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 372.4     

103. Nguyễn, Thị Thúy Hằng 

        Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời trong nâng cao chất lượng tự học của 

sinh viên đại học Hà Nội // Dạy và học ngày nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.: 59-61. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 378.3     

104. Lê, Thị Anh 

        Vị trí, vai trò của đo lường, đánh giá trong quá trình đào tạo đại học // Dạy và học ngày nay 

.- 2021 .- Số 1 , Tr.: 14 - 15. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 378.11     
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105. Nguyễn, Lê Đình Quý 

        Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên: Thực trạng và các điều kiện // Tạp chí 

Giáo dục .- 2021 .- Số 493 , Tr.: 49 - 53. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 379.114     

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

106. Lê, Thị Nhƣ Nguyệt 

        Kết cấu văn bản "Lượn", "Quan lang" và "Then" trong dân ca Tày ở Việt Nam // Ngôn ngữ 

và Đời sống .- 2021 .- Số 5A (311) , Tr.: 95-101. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 398.9597     

107. Đỗ, Hồng Kỳ 

        Một số phương diện của diễn ngôn sử thi Êđê // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 1(587) , 

Tr.:42-50. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 398.2     

108. Ueda, Shinya 

        Sự hình thành không gian truyền thống dân tộc Kinh ở làng Thanh Phước, tỉnh Thừa Thiên 

Huế qua việc phân tích tài liệu làng xã (Tiếp theo và hết)) // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử .- 2020 

.- Số12 (536) , Tr.: 43-56. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/09 

      Phân loại (DDC): 390     

109. Nguyễn, Thị Kiều Tiên 

        Tư liệu câu đố dân gian Khmer và một số đề xuất về việc dạy học câu đố dân gian Khmer ở 

Trường Đại học Trà Vinh // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 493 , Tr.: 18 - 21. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 398     

110. Ngô, Thanh Mai 

        Ý nghĩa của chữ Tế và Lễ trong quan hệ với tín ngưỡng dân gian của người Trung quốc và 

người Việt nam // Ngôn ngữ và đời sống .- 2021 .- Số 1(307) , Tr.:106-111. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 398     
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111. Nguyễn, Thị Quý 

        Yếu tố văn hóa trong các tục ngữ tiếng Anh và tiếng Việt về hôn nhân // Ngôn ngữ và đời 

sống .- 2020 .- Số 12(306) , Tr.:121-127. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 398.9     

400. NGÔN NGỮ HỌC 

112. Phan, Lƣơng Hùng 

        Âm tiết vần trong tiếng Hà nhì ở Sì lở lầu // Ngôn ngữ & đời sống .- 2021 .- Số 3 (309) , 

Tr.:135-139. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495     

113. Phan, Văn Hòa 

        Ẩn dụ: Một hành trình nghiên cứu từ những góc nhìn khác biệt // Ngôn ngữ & đời sống .- 

2020 .- Số 12 (306) , Tr.: 3-11. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 415     

114. Đinh, Thị Hƣơng 

        Ẩn dụ ý niệm tình yêu là thị trường trong tác phẩm "Pride and Prejudice" của Jane Austen // 

Ngôn ngữ & đời sống .- 2020 .- Số 12(306) , Tr.: 58-62. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 420     

115. Hoàng, Thị Thu Trang 

        Bàn về dạy học ngữ pháp tiếng Hán giai đoạn sơ cấp cho sinh viên Việt Nam: Trường hợp 

khoa ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội // 

Ngôn ngữ và đời sống .- 2020 .- Số 12(306) , Tr.:100-106. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.1     

116. Bùi, Diễm Hạnh 

        Các loại câu quảng cáo tiếng Việt phân chia theo ngữ nghĩa // Ngôn ngữ và Đời sống .- 

2021 .- Số 5A (311) , Tr.: 36-45. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.9228     



Thư mục thông báo Bài trích tạp chí - Số 11 năm 2021 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 22 

117. Trần, Thị Trung Hiếu 

        Các phát ngôn cầu khiến tiếng Anh (nhóm gợi ý) trong nguyên bản tác phẩm "Gone with the 

wind" của Margaret Mitchell // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 4 (310) , Tr.: 36-43. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 428     

118. Nguyễn, Thị Ngọc Diệp 

        Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo đại học chuyên ngành ngôn ngữ ở các trường 

đại học tại Đồng Nai // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số494 , Tr.: 60 - 64. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 407     

119. Bùi, Đoan Trang 

        Các yếu tố ngôn ngữ đánh dấu hình thức của hành động hỏi và hối đáp từ góc độ quyền lực 

// Ngôn ngữ và đời sống .- 2021 .- Số 1(307) , Tr.:48-53. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 401     

120. Bùi, Thị Xuân Linh 

        Cải thiện kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng Anh cho sinh viên ngành Kỹ thuật //  .- 2021 .- Số 

233 kỳ 2-1 , Tr.: 49-51 (Tiếp theo trang 16). 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 420.7     

121. Đoàn, Tiến Lực 

        Cơ sở nhận diện các thành phần trong cấu trúc thông tin của câu tiếng việt // Ngôn ngữ và 

đời sống .- 2021 .- Số 1(307) , Tr.:20-26. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

122. Lê, Thị Ánh Tuyết 

        Dạy và học phát âm tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh Trường Đại học 

Mở Hà Nội // Ngôn ngữ và đời sống .- 2021 .- Số 1(307) , Tr.:74-80. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 420.7     

123. Nguyễn, Mai Hoa 

        Dấu ấn văn hóa trong thành ngữ có chứa từ chỉ thực vật tiếng Việt và tiếng Anh // Ngôn ngữ 

& đời sống .- 2021 .- Số 3 (309) , Tr.:81-87. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 420.7     
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124. Nguyễn, Duy Bình 

        Dịch văn học từ góc nhìn thông diễn học // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 3(589) , Tr.:22-

32. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 418.02     

125. Phạm, Thu Hà 

        Đánh giá tác động của bài kiểm tra nghe đối với việc học kĩ năng nghe của sinh viên không 

chuyên tiếng Anh Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội // Ngôn ngữ và Đời 

sống .- 2021 .- Số 5A (311) , Tr.: 82-88. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 428.3     

126. Hoàng, Thị Nhung 

        Đặc điểm các đơn vị đầu mục của từ điển phương ngữ // Ngôn ngữ & đời sống .- 2020 .- Số 

12 (306) , Tr.: 46-51. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 413     

127. Dƣơng, Hồng Ân 

        Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt của học sinh trung học dân tộc Hoa trên địa bàn 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh // Ngôn ngữ và đời sống .- 2020 .- Số 12(306) , Tr.:153-156. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

128. Thạch Văn Việt 

        Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình của người Khmer ở tỉnh Sóc trăng // 

Ngôn ngữ và đời sống .- 2021 .- Số 1(307) , Tr.:117-126. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

129. Hoàng, Tuyết Minh 

        Đặc trưng văn hóa - xã hội biểu thị tốc độ nhanh trong ngữ cố định tiếng Anh và tiếng Việt 

// Ngôn ngữ & đời sống .- 2020 .- Số 12(306) , Tr.: 63-75. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 420     
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130. Vũ, Thị Bích Đào 

        Động lực học tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất không chuyên ngữ tại Đại học Quốc gia 

Hà Nội // Ngôn ngữ và đời sống .- 2020 .- Số 12(306) , Tr.:107-112. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 420.7     

131. Phan, Thị Thanh Thúy 

        Giá trị sử dụng từ vựng khẩu ngữ trên báo Công an thành phố Đà Nẵng // Ngôn ngữ và đời 

sống .- 2021 .- Số 3 (309) , Tr.:26-32. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

132. Phan, Thị Xuân 

        Giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 // Dạy và học ngày 

nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 10 - 11. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 407     

133.  

        Hành động ngôn từ trong các đoạn hội thoại của giáo trình "English for international 

tourism" (Pre - Intermediate) // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 5A (311) , Tr.: 67-73. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 428.1     

134. Phan, Lƣơng Hùng 

        Hệ thống phụ âm tiếng Hà nhì ở Sì lở lầu // Ngôn ngữ và đời sống .- 2020 .- Số 12(306) , 

Tr.:148-152. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495     

135. Nguyễn, Thị Phƣơng 

        Hiện tượng đồng nghĩa trong ngôn ngữ cử chỉ của người Việt // Ngôn ngữ & đời sống .- 

2020 .- Số 12 (306) , Tr.: 52-57. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

136. Lƣơng, Bá Phƣơng 

        "Hiệu chỉnh": Phương pháp dịch để đạt sự tự nhiên trong văn bản ngôn ngữ đích // Ngôn 

ngữ & đời sống .- 2020 .- Số 12(306) , Tr.: 76-79. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 418.02     



Thư mục thông báo Bài trích tạp chí - Số 11 năm 2021 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 25 

137. Phạm, Hiển 

        Hiệu ứng âm vị trong xử lí từ ghép tiếng Việt trong ngữ lưu // Ngôn ngữ & đời sống .- 2020 

.- Số 12 (306) , Tr.: 20-28. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

138. Trần, Thị Phƣơng Lý 

        Hiểu thêm về sự tổ chức mạng lưới tính từ trái nghĩa tiếng Anh // Ngôn ngữ & đời sống .- 

2020 .- Số 12(306) , Tr.:80-87. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 420     

139. Hoàng, Thị Yến 

        Hình ảnh so trong tục ngữ tiếng Hàn và con Trâu/ con Bò trong tục ngữ tiếng Việt (Từ góc 

nhìn  của văn hóa nông nghiệp) // Ngôn ngữ và đời sống .- 2021 .- Số 1(307) , Tr.:96-105. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 4.957     

140. Lại, Thị Mỹ Hƣớng 

        Hình tượng con Chuột trong thành ngữ tiếng Hán và tiếng Việt // Ngôn ngữ & đời sống .- 

2021 .- Số 3 (309) , Tr.:109-113. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.1     

141. Foucault, M. 

        Khảo cổ tri thức: Giữa cấu trúc diễn ngôn và sự ngắt quãng lịch sử // Nghiên cứu văn học .- 

2021 .- Số 6 (592) , Tr.: 73-85. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 417.7     

142. Đặng, Thị Thanh Nga 

        Khảo sát đối chiếu chuyển dịch thuật ngữ bệnh Lao Anh-Việt (Trên văn bản International 

Standards for Tuberculosis Care) // Ngôn ngữ và đời sống .- 2021 .- Số 1(307) , Tr.:86-95. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 422     
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143. Nguyễn, Quang Minh Triết 

        Khảo sát lỗi nối âm tiếng Anh của sinh viên khối không chuyên trường Đại học Sài Gòn // 

Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 4 (310) , Tr.: 52-61. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 428.152     

144. Lƣu, Hớn Vũ 

        Khảo sát lỗi sử dụng đại từ bàng chỉ trong tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam // 

Ngôn ngữ & đời sống .- 2020 .- Số 12(306) , Tr.:96-99. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.1     

145. Phạm, Phúc Thành 

        Khó khăn và giải pháp khi áp dụng dạy học dự án trong triển khai nội dung "Project" (dự 

án) của sách giáo khoa tiếng Anh thí điểm ở một số trường Trung học phổ thông tại Hà Nội // 

Ngôn ngữ và đời sống .- 2021 .- Số 1(307) , Tr.:81-85. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 420.712     

146. Đặng, Thị Thanh Thúy 

        Không gian đô thị Hà Nội và tác động đối với ngôn ngữ, ứng xử ngôn ngữ đô thị (nhìn từ 

góc độ ngôn ngữ học xã hội đô thị) // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 4 (310) , Tr.: 03-11. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

147. Vũ, Thị Hải Hà 

        Lịch sử hình thành tốc kí và các bộ gõ tốc kí tiếng Việt hiện nay // Ngôn ngữ & đời sống .- 

2020 .- Số 12 (306) , Tr.: 36-45. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

148. Lã, Xuân Thắng 

        Lịch sử trong lời chúc tiếng Việt // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 4 (310) , Tr.: 21-25. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.92282     

149. Hứa, Quân Chênh 

        Loại từ trong tiếng Khmer và việc dạy học từ vựng tiếng Khmer // Dạy và học ngày nay .- 

2021 .- Số 1 , Tr.: 19 - 21. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 495.932     
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150. Nguyễn, Thị Ngọc Hiền 

        Một số đặc điểm ngữ nghĩa của liên từ đẳng lập trong tiếng Hán và "Mà" trong tiếng Việt // 

Ngôn ngữ & đời sống .- 2021 .- Số 3 (309) , Tr.: 62-66. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.1     

151. Lê, Văn Tùng 

        Một số lỗi trong bài viết thư điện tử (email) tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Giao 

thông Vận tải - nguyên nhân và giải pháp // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 5A (311) , Tr.: 

61-68. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 420.5     

152. Nguyễn, Hữu Hoành 

        Mức độ gần gũi về mặt cội nguồn giữa tiếng Pa cô, Tà ôi và Pa hi thuộc dân tộc Tà ôi // 

Ngôn ngữ & đời sống .- 2021 .- Số 3 (309) , Tr.:114-123. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.932     

153. Bùi, Thị Ngọc Anh 

        Mức độ gần gũi về mặt cội nguồn giữa tiếng Phù lá và Xá Phó của dân tộc Phù Lá // Ngôn 

ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 4 (310) , Tr.: 93-100. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495     

154. Hà, Thị Mai Thanh 

        Năng lực đọc lựa chọn tiếng Việt của sinh viên dân tộc thiểu số tại Trường Đại học Tây Bắc 

// Ngôn ngữ & Đời sống .-  .- Số 11A(304) , Tr.:127-132. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922 07     

155. Hoàng, Quốc 

        Năng lực ngôn ngữ và tình hình sử dụng ngôn ngữ của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh 

// Ngôn ngữ & đời sống .- 2021 .- Số 3 (309) , Tr.:124-134. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.1     
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156. Trịnh, Cẩm Lan 

        Năng lực ngôn ngữ xã hội và các thành tố của nó trong dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ // 

Ngôn ngữ & đời sống .- 2020 .- Số 12 (306) , Tr.: 12-19. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

157. Nguyễn, Thị Quyên 

        Nâng cao hiệu quả quản lý dạy học môn tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo khung năng lực ngoại ngữ Quốc gia //  .- 2021 .- Số 233 kỳ 2-1 , 

Tr.: 38-40. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 420.7     

158. Ngô, Thị Khánh Ngọc 

        Nét đặc trưng văn hóa qua thành ngữ, tục ngữ chứa từ chỉ thời tiết trong tiếng Anh và tiếng 

Việt // Ngôn ngữ & đời sống .- 2021 .- Số 3 (309) , Tr.:88-94. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 422     

159. Phạm, Ngọc Hàm 

        Nét văn hóa tín ngưỡng nhìn từ cấu tạo và ngữ nghĩa của chữ "Điện" // Ngôn ngữ và Đời 

sống .- 2021 .- Số 4 (310) , Tr.: 62-66. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.1     

160. Nguyễn, Đình Thƣờng 

        Nghiên cứu kĩ năng nói tiếng Anh của sinh viên cao đẳng ngành Công nghệ kĩ thuật cơ khí 

tại trường đại học Công nghệ Hà Nội // Ngôn ngữ và đời sống .- 2020 .- Số 12(306) , Tr.:128-

136. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 420     

161. Hà, Thị Kim Hằng 

        Nghiên cứu vai trò tiếng Anh trong một số ngành nghề //  .- 2021 .- Số 233 kỳ 2-1 , Tr.: 47-

48 (Xem tiếp trang 63). 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 420.7     
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162. Lê, Minh Hiếu 

        Nghiên cứu vai trò" Ưaseikango - Từ Hán do người Nhật tạo ra" trong hệ thống từ vựng của 

Trung quốc và Việt nam // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kì 2- 1 , Tr.: 29-31. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 495.1     

163. Trần, Thị Bích Ngọc 

        Nhận thức của giáo viên về ứng dụng mô hình dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ: Môn 

Toán và tiếng Anh cho học sinh tiểu học Hà Nội // Ngôn ngữ và đời sống .- 2020 .- Số 12(306) , 

Tr.:113-120. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 407     

164. Lê, Thị Băng Tâm 

        Những khó khăn trong việc giảng dạy học phần Biên phiên dịch tiếng Anh thương mại ở 

Trường Đại học Phú Yên - Giải pháp khắc phục // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 64 - 

66. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 420.7     

165. Nguyễn, Thị Hà Đông 

        Phân loại thuật ngữ chuyên ngành an ninh bằng tiếng Nga // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 

.- Số 5A (311) , Tr.: 55-60. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 491.81     

166. Nguyễn, Thị Trang 

        Phân tích điểm tương đồng và khác biệt giữa quán dụng cú tiếng Nhật và tiếng Việt có sử 

dụng từ -Me (Mắt) //  .- 2021 .- Số 233 kỳ 2-1 , Tr.: 35-37. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 495.6     

167. Mai, Thị Ngọc Anh 

        Phân tích ngữ nghĩa tri nhận của động từ trong tiếng Hán và động từ "Chơi" trong tiếng 

Việt // Ngôn ngữ & đời sống .- 2021 .- Số 3 (309) , Tr.: 53-61. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.1     
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168. Nguyễn, Thị Hoài Tâm 

        Phương thức cấu tạo từ ngữ Lóng trong tiếng Việt // Ngôn ngữ và đời sống .- 2020 .- Số 

12(306) , Tr.:142-147. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

169. Nguyễn, Hoàng Thịnh 

        Phương thức phủ định bằng ẩn dụ trong tiếng Việt // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 5A 

(311) , Tr.: 31-35. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.9225     

170. Nguyễn, Thụy Ngọc Hạnh 

        Quá trình học và làm bài đọc hiểu môn tiếng Anh của học sinh lớp 12 - Khó khăn và biện 

pháp khắc phục // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 50 - 52. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 420.7     

171. Hoàng, Thị Thanh Huyền 

        Quan hệ lập luận đồng hướng và nghịch hướng trong câu ghép tiếng Việt // Ngôn ngữ & đời 

sống .- 2020 .- Số 12 (306) , Tr.: 29-35. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

172. Đặng, Mai Thi 

        Rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh khối 10, trường trung học phổ thông Cao 

Lãnh 2, tỉnh Đồng Tháp // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kì 2- 1 , Tr.: 32-34. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 420.7     

173. Nguyễn, Ngọc Mai 

        Sử dụng các bài đọc trộn ngữ trong việc dạy và học từ vựng tiếng Anh // Ngôn ngữ & đời 

sống .- 2021 .- Số 3 (309) , Tr.: 67-74. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 420.7     

174. Hoàng, Thị Phƣơng Loan 

        Sử dụng hoạt động lồng tiếng phim nhằm cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh cho sinh 

viên không chuyên // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 5A (311) , Tr.: 89-94. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 420.7     
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175. Lê, Thị Thanh 

        Sử dụng mô hình hồ sơ học tập điện tử (E-portfolios) nâng cao năng lực học tiếng Anh // 

Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 4 (310) , Tr.: 44-51. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 428.0071     

176. Nguyễn, Phƣơng Linh 

        Tầm quan trọng của ngôn ngữ điệu bộ trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng 

Anh trong môi trường giáo dục hiện đại // Dạy và học ngày nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.:17-18. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 420.07     

177. Phạm, Thị Hà 

        Thực tế sử dụng ngôn ngữ và thái độ ngôn ngữ của học sinh dân tộc thiểu số tại Trường Phổ 

thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 5A (311) , Tr.: 118-

124. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.92207     

178. Hoàng, Thanh Hƣơng 

        Thực trạng khai thác trang Baidu vào quá trình tự học của sinh viên khoa tiếng Trung Quốc, 

trường đại học Ngoại thương // Ngôn ngữ và đời sống .- 2021 .- Số 1(307) , Tr.:59-65. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.107     

179. Hồ, Xuân Mai 

        Thực trạng viết của học sinh lớp 1 người Stiêng ở Bình Phước (Qua khảo sát tại 5 điểm của 

trường Tiểu học Ngô Quyền, huyện Bù Gia Mập) // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 4 (310) , 

Tr.: 88-92. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.92211     

180. Phan, Văn Quế 

        Tiếng Anh Pidgin và Tiếng anh Creole: Sự hình thành và những đặc trưng // Ngôn ngữ và 

đời sống .- 2021 .- Số 1(307) , Tr.:54-58. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 420     
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181. Nguyễn, Thị Hồng Ngân 

        Tìm hiểu biểu thức ngôn ngữ định danh các resort ở Việt Nam hiện nay // Ngôn ngữ & đời 

sống .- 2021 .- Số 3 (309) , Tr.:100-108. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

182. Nguyễn, Thị Hai 

        Tìm hiểu ngữ nghĩa của hai từ "Chạy"-"Nhảy" // Ngôn ngữ và đời sống .- 2021 .- Số 3 (309) 

, Tr.:1-16. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

183. Nguyễn, Văn Khang 

        Tình hình sử dụng ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số Tây Nam Bộ (Qua một số địa bàn) // 

Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 5A (311) , Tr.: 03-14. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

184. Trịnh, Hồng Linh 

        Tính hiệu quả của các bài tập tình huống khi ứng dụng vào thực tế công việc sau tốt nghiệp 

// Ngôn ngữ & đời sống .- 2021 .- Số 3 (309) , Tr..:95-99. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 420.7     

185. Nguyễn, Việt Khoa 

        Tổ hợp thành ngữ tính tiếng Anh mang thành tố tên riêng và việc dịch chúng sang tiếng Việt 

// Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 4 (310) , Tr.: 26-35. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 425.92     

186. Trần, Thị Hồng Hạnh 

        Trạng thái đa ngữ xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long // Ngôn ngữ và đời sống .- 2021 .- Số 

1(307) , Tr.:5-19. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

187. Đỗ, Thị Xuân Dung 

        Ứng dụng lý thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống trong phân tích diễn ngôn khẩu hiệu chính 

trị - xã hội // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 5A (311) , Tr.: 15-23. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 415     
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188. Nguyễn, Thu Hạnh 

        Uyển ngữ trong diễn ngôn quân sự tiếng Anh // Ngôn ngữ & đời sống .- 2021 .- Số 3 (309) , 

Tr.: 47-52. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 420     

189. Nguyễn, Hữu Hoàng 

        Ứng dụng phương pháp giao tiếp (CLT) vào giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên không 

chuyên, học viện Báo chí và Tuyên truyền //  .- 2021 .- Số 233 kỳ 2-1 , Tr.: 52-54. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 420.7     

190. Hoàng, Minh Thuyết 

        Ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tự học, 

tự nghiên cứu tiếng Trung Quốc của sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân // Tạp chí khoa học 

giáo dục Việt Nam .- 2020 .- Số 31 , Tr.:54-60. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 495.107 11     

191. La, Thị Mỹ Quỳnh 

        Vai trò biểu hiện nghĩa tình thái của quan hệ từ phụ thuộc trong tiếng Việt // Ngôn ngữ và 

Đời sống .- 2021 .- Số 4 (310) , Tr.: 12-20. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

192. Đoàn, Tiến Lực 

        Vai trò của cấu trúc thông tin trong văn bản // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 5A (311) 

, Tr.: 24-30. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 418     

193. Lƣơng, Bá Phƣơng 

        Vai trò của từ vựng trong việc dạy và học ngoại ngữ // Ngôn ngữ & đời sống .- 2021 .- Số 3 

(309) , Tr.: 41-46. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 415     

194. Đặng, Thị Lệ Tâm 

        Văn bản thông tin trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 chương trình 2018 // Tạp chí giáo 

dục Việt nam .- 2020 .- Số 28 , Tr.:43-47. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 495.922.071 2     
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195. Nguyễn, Thị Thiết 

        Về chuẩn hóa trong dịch thuật ngữ bưu chính viễn thông từ tiếng Anh sang tiếng Việt // 

Ngôn ngữ & đời sống .- 2020 .- Số 12(306) , Tr.:88-95. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 413     

196. Nguyễn, Mạnh Tiến 

        Về một số đặc điểm của hư từ thì trong tiếng Việt (khảo sát trên cứ liệu tuyển tập Nam Cao) 

// Ngôn ngữ và đời sống .- 2021 .- Số 1(307) , Tr.:27-33. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 495.922     

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 

197. Trần, Thị Cẩm Thơ 

        Bồi dưỡng giáo viên năng lực thiết kế công cụ đánh giá học sinh trong dạy học môn Toán 

theo chương trình giáo dục phổ thông mới // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kì 2 tháng 1 , Tr.: 

10-12. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 510     

198. Cao, Thị Hà 

        Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học chương 

"Tập hợp - Mệnh đề" (Đại số 10) // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 493 , Tr.: 22 - 28. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 512.007     

199. Nguyễn, Thị Thảo 

        Nghiên cứu phương pháp ra đề thi, kiểm tra môn toán chất lượng công bằng và hiệu quả ở 

các trừng đại học // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kì 2 tháng 1 , Tr.: 4-6. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 501.1     

200. Nguyễn, Thị Thúy Hoa 

        Ứng dụng chương trình Scilab giải hệ phương trình tuyến tính // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- 

Số 233 kì 2 tháng 1 , Tr.: 7-9. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 515     
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201. Nguyễn, Đăng Minh Phúc 

        Ứng dụng phép dựng hình mềm trong dạy học Toán cho học sinh ở trường phổ thông // Tạp 

chí Giáo dục .- 2021 .- Số 494 , Tr.: 31 - 36. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 516     

202. Nguyễn, Thị Kim Liên 

        Ứng dụng phép nghịch đảo trong bài toán tính toán hình học ở trường trung học phổ thông 

// Dạy và học ngày nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.: 49-51. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 516.007     

203. Lê, Thùy Trang 

        Vận dụng lí thuyết Giáo dục toán thực (Realistics Mathematics Education) trong dạy học: 

Một số thách thức, nguyên tắc và khuyến nghị // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 494 , Tr.: 37 - 43. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 510     

530. VẬT LÝ 

204.  

        Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật tạo hình điện hóa đến tính năng vi lò xo phẳng // Thiết 

bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kì 2 tháng 1 , Tr.: 15-16 (Xem tiếp trang 51). 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 537.6     

540. HÓA HỌC 

205. Phạm, Phát Tân 

        Dạy học tình huống - Phương pháp mở rộng kiến thức và phát triển niềm say mê môn Hóa 

học của học sinh trung học phổ thông // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kì 2 tháng 1 , Tr.: 17-

19. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 540.7     

206. Trần, Thị Bích Hồng 

        Đổi mới đánh giá kết quả môn Hóa học theo định hướng tiếp cận năng lực người học // Dạy 

và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 16 - 18. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 540.7     
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207. Cao, Cự Giác 

        Thiết kế bài tập tính toán định lượng rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học Hóa học 

bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông // Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam .- 2020 .- 

Số 31 , Tr.:16-22. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 540.712     

208. Nguyễn, Mậu Đức 

        Thiết kế chủ đề "Chế tạo dung dịch sát khuẩn phòng, chống dịch bệnh vi rút Corona" trong 

chương trình Hóa hữu cơ 11 theo hướng giáo dục STEM // Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam 

.- 2020 .- Số 31 , Tr.:23-28. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 547.077 12     

550. KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

209. Lƣ, Vĩ An 

        Khí hậu, biến đổi khí hậu và thiên tai ở Đàng Ngoài thời Lê - Trịnh (thế kỷ XVII - XVIII) // 

Nghiên cứu lịch sử .- 2021 .- Số 5 (541) , Tr.: 37-50. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 551.09597     

600. CÔNG NGHỆ 

210. Trần, Cao Bảo 

        Biện pháp nâng cao kĩ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em: Nghiên cứu tình 

huống tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai // Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam .- 2020 .- Số 31 

, Tr.:60-64. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 613.6     

211. Phan, Văn Bông 

        Chuyển biến trong hoạt động trồng trọt của kinh tế hộ gia đình người Cơ ho Srê ở Lâm 

Đồng từ 1986 đến 2015 // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 136-

146. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 634.04     

212. Lƣ, Vĩ An 

        Dịch bệnh ở Việt Nam thời Nguyễn (Giai đoạn 1802-1888) // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử .- 

2020 .- Số12 (536) , Tr.: 18-30. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/09 

      Phân loại (DDC): 614.5     
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213. Nguyễn, Đức Ca 

        Hệ thống đánh giá năng lực đào tạo, huấn luyện hàng hải Việt Nam // Tạp chí giáo dục Việt 

Nam .- 2020 .- Số 28 , Tr.:48-53. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 623.807     

214. Nguyễn, Thị Ly Lan 

        Nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất cho sinh viên ngành Giáo dục mầm 

non Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên // Dạy và học ngày nay .- 2020 .- Số kì 1- 12 , Tr.:27-

28. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 613.7107     

215. Đỗ, Thị Mùi 

        Thuận lợi và khó khăn trong phát triển cây ăn quả ở vùng Tây Bắc // Tạp chí Khoa học - 

Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 126-135. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 634     

216.  

        Tổng quan về giáo dục đạo đức kĩ thuật trong đào tạo kĩ sư trên thế giới và so sánh với Việt 

nam // Tạp chí giáo dục Việt Nam .- 2020 .- Số 28 , Tr.:59-64. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 620. 007. 11     

700. NGHỆ THUẬT VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

217. Nguyễn, Thành Cao 

        Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn của đội tuyển cầu lông nam sinh viên Trường 

Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 

kỳ 2- 1 , Tr.: 64-66. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 796.34     

218. Nguyễn, Khánh Ly 

        Giảng dạy các tác phẩm thanh nhạc Nga trong đào tạo thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc 

Quốc gia Việt Nam // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 493 , Tr.: 29 - 33. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 782.07     
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219. Lê, Thị Mai Lan 

        Lưu giữ và phát triển loại hình âm nhạc dân gian trong trường tiểu học //  .- 2021 .- Số 233 

kỳ 2-1 , Tr.: 61-63. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 781.62     

220. Nguyễn, Văn Thành 

        Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền chuyên môn nâng cao thành tích cho 

đội tuyển chạy cự ly trung bình trường đại học Tân Trào // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 

2- 1 , Tr.: 67-69. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 796.423     

221. Lê, Hƣờng 

        Quan điểm của C. Mác và Ph. Awngghen về nghệ thuật và ý nghĩa của nó trong việc định 

hướng văn học nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay // Triết học .- 2021 .- Số 3 (358) , Tr.: 37-45. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0016 

      Phân loại (DDC): 700.1     

222. Trần, Đình Lộc 

        Sơ lược về sự phát triển của nghệ thuật thanh nhạc qua các thời kỳ lịch sử //  .- 2021 .- Số 

233 kỳ 2-1 , Tr.: 58-60. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 782     

223. Lê, Thị Thu Thủy 

        Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Ký - Xướng âm cho sinh viên sư 

phạm âm nhạc // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 22 - 24. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 782.007     

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC 

224. Vũ, Thanh 

        Á Nam Trần Tuấn Khải - Nhà thơ của buổi giao thời // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 4 

(590) , Tr.: 81-88. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.9221     
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225. Đinh, Thị Hƣơng 

        Ẩn dụ ý niệm bậc thấp Tình yêu là một hợp đồng thương mại và Những người độc thân là 

hàng hóa trong văn học lãng mạn Anh // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 5A (311) , Tr.: 46-

54. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 820     

226. Nguyễn, Tú Quyên 

        Biện pháp tu từ nhân hóa trong thơ Trần Đăng Khoa // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 

4 (310) , Tr.: 82-87. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 895.9221     

227. Trần, Văn Toàn 

        Các thiết chế và vai trò của chúng trong tiến trình văn học // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- 

Số 5 (591) , Tr.: 87-96. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 801     

228. Tony, Bennett 

        Các văn bản trong lịch sử: Những quy định cho những sự đọc và các văn bản của chúng // 

Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 3(589) , Tr.:5-21. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 801     

229. Nguyễn, Thị Mai Chanh 

        Cảm thức hiện sinh trong tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- 

Số 6 (592) , Tr.: 53-60. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.13     

230. Roman, Ingarden 

        Cụ thể hóa và phục dựng // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 1(587) , Tr.:3-13. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 801     

231. Nguyễn, Thu Quỳnh 

        Đặc điểm ngôn ngữ nhân vật trong tiểu thuyết Đàn trời của Cao Duy Sơn nhìn từ phương 

diện vai giao tiếp // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 4 (310) , Tr.: 67-75. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 895.9223     
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232. Hoàng, Cẩm Giang 

        Để chống lại chủ nghĩa so sánh: (Giải) điển phạm hóa qua phim cải biên truyện của Hồ 

Biểu Chánh (trường hợp Chúa Tàu Kim Quy) // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 3(589) , Tr.:43-

59. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.922.3     

233. Hồ, Quốc Hùng 

        Đi tìm cơ chế tư duy nghệ thuật trong quan hệ sinh thái và văn học, tham chiếu trường hợp 

sinh thái văn học Nam Bộ // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 4 (590) , Tr.: 89-95. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.922     

234. Lê, Thị Bích Thủy 

        Điểm nhìn trần thuật trong sử thi Ramayana của Ấn Độ // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã 

hội .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 17-25. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 891.4     

235. Đào Thị Thu Hằng 

        Đọc "Liên kí hiệu": Thư viện Babel của Borges và Chuyện quái đản trong thư viện của 

Murakami // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 10-16. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 801     

236. Vũ, Thị Ngát 

        Đối thoại văn hóa trong tiểu thuyết Mình và họ của Nguyễn Bình Phương // Nghiên cứu văn 

học .- 2021 .- Số 4 (590) , Tr.: 107-113. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.9223     

237. Nguyễn Thị Mai Chanh 

        Hai hiện tượng văn xuôi nổi bật của văn học Trung Quốc thế kỷ XX // Tạp chí Khoa học - 

Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 03 – 09. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 859.1     

238. Hoàng, Thị Cƣơng 

        Hệ thống đề tài, chủ đề trong bộ phận văn chương chống Thực dân của Nguyễn Đình Chiểu 

// Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 41-49. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 895.9221     
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239. Triệu, Nghị Hành 

        Hình thức phổ quát của người kể chuyện: Kết cấu nhân cách nhị nguyên // Nghiên cứu văn 

học .- 2021 .- Số 5 (591) , Tr.: 73-86. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 808.5     

240. Đỗ, Thu Hiền 

        Khái niệm tiểu thuyết, truyện ký và văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam // Nghiên cứu văn học 

.- 2021 .- Số 6 (592) , Tr.: 86-96. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.9223     

241. Nguyễn, Thị Thanh Chung 

        Khảo luận tầm nguyên từ song thanh, điệp vận, điệp âm trong Ngục trung nhật kí // Tạp chí 

Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 50-62. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 895.9221     

242. Nguyễn, Thị Diệu Linh 

        Khi "Khoảnh khắc trở thành vĩnh viễn": "Đương đại" và "Lịch sử" trong văn học đương đại 

Trung Quốc // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 6 (592) , Tr.: 19-31. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.1     

243. Đinh, Thị Lê 

        Không gian tiểu thuyết của V.S. Naipaul nhìn từ lý thuyết đa văn hóa // Tạp chí Khoa học - 

Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 26-33. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 823     

244. Trần, Thị Vân 

        Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trong chương trình 

Ngữ văn trung học cơ sở (Phần văn học Trung đại) // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 1(587) , 

Tr.:109-113. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.922 07     

245. Nguyễn, Hữu Sơn 

        Lịch trình tiếp nhận Tam tổ thực lục // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 3(589) , Tr.:60-75. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.1     



Thư mục thông báo Bài trích tạp chí - Số 11 năm 2021 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 42 

246. Lê, Thời Tân 

        Lí Bạch và Đỗ Phủ của Quách Mạt Nhược - Hoàn cảnh, động cơ trước tác và phản ứng của 

giới học thuật về sách này // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 6 (592) , Tr.: 43-52. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.11     

247. Lã, Xuân Thắng 

        Lời chúc trong thư chúc tết của chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1946 đến 1969 // Ngôn ngữ và 

đời sống .- 2021 .- Số 1(307) , Tr.:112-116. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 895.922 6     

248. Đỗ, Văn Hiểu 

        Lược khảo văn học của Nguyễn Văn Trung - Bộ giáo trình giàu tính thực tiễn // Tạp chí 

Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 63-71. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 895.922     

249. Nguyễn, Thị Nhƣ Trang 

        Mối quan hệ giữa "luật lệ" và "ân điển" tử văn hóa, văn học cổ điển Nga đến sự diễn giải 

của M. Bulgakov // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 4 (590) , Tr.: 96-106. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 891.7     

250. Vƣơng, Đức Uy 

        Một cách tưởng tượng về Trung Quốc - Các học giả nước ngoài đã nhìn nhận tiểu thuyết và 

điện ảnh Trung Quốc đương đại như thế nào // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 6 (592) , Tr.: 

61-72. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.1     

251. Từ, Đại 

        Một số vấn đề tự sự học luân lý // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 5 (591) , Tr.: 38-52. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 801     

252. Lê, Thúy An 

        Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên trong văn xuôi của Hoàng Văn Bổn // Thiết bị giáo dục .- 

2021 .- Số 233 kì 2 tháng 1 , Tr.: 20-22. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 895.922.1     
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253. Ngô, Viết Hoàn 

        Nghiên cứu văn học đương đại Trung Quốc: Mạch nguồn, xu thế chuyển động và thành tựu 

// Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 6 (592) , Tr.: 03-18. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.1     

254. Phạm, Văn Ánh 

        Nguyễn Huy Cẩn - Một số nét về cuộc đời và tác phẩm // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 5 

(591) , Tr.: 97-107. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.922     

255. Đoàn, Ánh Dƣơng 

        "Người đọc" của Nguyễn Tuân trong tình thế cách mạng (Tiếp cận xã hội học văn học về 

trường hợp Chùa đàn) // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 3(589) , Tr.:103-118. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.922     

256. Nguyễn, Hữu Sơn 

        Người đương thời Thơ mới Việt Nam (1932 - 1945) bàn về tương quan Thư mới Việt - Trung 

// Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 6 (592) , Tr.: 31-42. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.11     

257. Phạm, Phú Phong 

        Nhất linh - Chủ soái Tự lực Văn đoàn và nhà tiểu thuyết mới // Nghiên cứu văn học .- 2021 

.- Số 1(587) , Tr.:60-74. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.922 3     

258. Hoàng, Thụy Anh 

        Những mùa hoa anh nói: Hãy nở cùng tôi // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 1(587) , 

Tr.:100-108. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.922 1     

259. Ngô, Văn Giá 

        Phạm Vĩnh Cư với văn học Việt Nam // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 6 (592) , Tr.: 106-

112. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.9222     
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260. Trần, Văn Cảnh 

        Phát triển kỹ năng viết cho học sinh bằng biện pháp tích hợp kiến thức viết văn tự sự vào 

chủ đề Truyện dân gian lớp 10 // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 46 - 49. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 807     

261. Mai, Thị Liên Giang 

        Phận người trong thơ Nguyễn Ngọc Khương // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Số 1 , Tr.: 73 

- 74. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 895.9221     

262. Nguyễn, Minh Huệ 

        Phong hóa thời hiện đại - Tự lực Văn đoàn trong tình thế thuộc địa ở Việt Nam đầu thế kỷ 

20 // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 1(587) , Tr.:114-116. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.922     

263. Đoàn, Ánh Dƣơng 

        Phụ nữ và chủ nghĩa hiện đại: Tự lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở Việt Nam những năm 

1930 // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 4 (590) , Tr.: 03-18. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.922083522     

264. Nguyễn, Thị Thúy Hạnh 

        "Phụ nữ viết, phụ nữ biên tập": Về ý thức nữ tính trong thơ nữ Trung Quốc đương đại - 

nghiên cứu trường hợp Nữ tử thi báo // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 4 (590) , Tr.: 53-65. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.1083522     

265. Phƣơng, Lựu 

        R.Tagore-Từ cái đẹp qua nghệ thuật đến chất thơ // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 1(587) 

, Tr.:37-41. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 891.4     

266. Phạm, Ngọc Trƣờng Linh 

        So sánh đối chiếu sự phân bố tín hiệu thẩm mĩ trong thơ Hoàng Trung Thông và Xuân 

Hoàng // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 5A (311) , Tr.: 110-117. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 895.9221     
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267. Hoàng, Phong Tuấn 

        Sự hình thành viễn tượng lịch sử và quy ước diễn giải văn học mới ở Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa 1945-1946 (Trường hợp tạp chí Tiên phong) // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 

3(589) , Tr.:89-102. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.922     

268. Nguyễn, Thùy Linh 

        Sự thâm nhập của hình mẫu phương Tây trong bối cảnh thuộc địa nửa đầu thế kỷ XX nhìn từ 

vấn đề phụ nữ // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 4 (590) , Tr.: 19-32. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.922083522     

269. Lê, Thị Trang 

        Tác tử lập luận trong kịch của Lưu Quang Vũ // Ngôn ngữ và đời sống .- 2021 .- Số 1(307) , 

Tr.:34-37. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 895.922 2     

270. Trần, Hoài Anh 

        Tế Hanh trong di sản văn học miền Nam // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 6 (592) , Tr.: 

97-105. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.9221     

271. Trần, Ngọc Hiếu 

        Thân thế và văn học: Hệ đề tài nghiên cứu // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 5 (591) , Tr.: 

108-119. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 801     

272. Barry, P. 

        Thuyết lệch pha // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 4 (590) , Tr.: 66-80. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 801.9     

273. Phùng, Kiên 

        Tích tụ tư bản trong trường văn học đầu thế kỷ XX qua tiếp nhận vốn văn học nước ngoài // 

Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 3(589) , Tr.:76-88. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 801.3     
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274. Lê, Thị Thùy Vinh 

        Tiếp cận văn bản thơ trữ tình trong sách giáo khoa ngữ văn 11, 12 từ lý thuyết hàm ẩn tiền 

giả định // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 4 (310) , Tr.: 76-81. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 895.9221     

275. Lê, Huy Bắc 

        Tính thiêng, tính phàm và tính chơi của văn chương // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 

1(587) , Tr.:23-29. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 801     

276. Trƣơng, Thanh Tòng 

        Tổ chức hoạt động dạy học dựa trên dự án trong dạy học bài thơ "Tây tiến" của Quang 

Dũng // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kì 2 tháng 1 , Tr.: 23-25. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 895.9221     

277. Lê, Thị Dƣơng 

        Truyện Kiều và vấn đề chuyển thể văn hóa (trường hợp vở Ballet kiểu) // Nghiên cứu văn 

học .- 2021 .- Số 1(587) , Tr.:51-59. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.922 1     

278. Ngô, Viết Hoàn 

        Tư tưởng văn nghệ Diên an và tình hình tiếp nhận tại Việt Nam giai đoạn 1940-1960 // 

Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 3(589) , Tr.:119-131. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.922     

279. Alber J. 

        Tự sự học hậu kinh điển: Tổng quan về phương pháp tiếp cận // Nghiên cứu văn học .- 2021 

.- Số 5 (591) , Tr.: 03-24. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 801     

280. Frank A.W. 

        Tự sự học xã hội học: Năng lực của những câu chuyện // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 5 

(591) , Tr.: 53-72. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 801     
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281. Nguyễn, Thị Thái 

        Vai trò của từ xưng hô trong việc hình thành đặc trưng ngôn ngữ nhân vật trong tiểu thuyết 

Chu Lai // Ngôn ngữ và Đời sống .- 2021 .- Số 5A (311) , Tr.: 102-109. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 895.9223     

282. Johnathan, Culler 

        Văn học và nghiên cứu văn hóa // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 1(587) , Tr.:14-22. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 800     

283. Trịnh, Đặng Nguyên Hƣơng 

        Văn học viết cho thiếu nhi nhìn từ sáng tác của Nguyễn Nhật Ánh // Nghiên cứu văn học .- 

2021 .- Số 1(587) , Tr.:90-99. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 808.068     

284. Hoàng, Lê Anh Ly 

        Vấn đề đô thị và thân phận người phụ nữ trong văn xuôi Đỗ Bích Thúy từ góc nhìn nữ quyền 

sinh thái // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 4 (590) , Tr.: 42-51. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.922083522     

285. Vũ, Thị Hạnh 

        Vấn đề lựa chọn ngôn ngữ trong tiểu thuyết của một số nhà văn hải ngoại đương đại // Tạp 

chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 80-86. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 895.9223     

286. Phạm, Ngọc Hiên 

        Vấn đề nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam 1945 - 1975 // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 4 

(590) , Tr.: 33-41. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 895.922083522     

287. Nguyễn, Đức Thuận 

        Về các hư từ Thì, Là, Mà trong truyện Kiều của Nguyễn Du // Ngôn ngữ và đời sống .- 2020 

.- Số 12(306) , Tr.:137-141. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0094 

      Phân loại (DDC): 895.922 1     
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288. Phạm, Văn Đại 

        Về tổ chức trần thuật trong Ngục Kon Tum của Lê Văn Hiến và Lao tù của Thiên Giang // 

Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 72-79. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 895.9223     

289. Prince G. 

        Về tự sự học hậu thực dân // Nghiên cứu văn học .- 2021 .- Số 5 (591) , Tr.: 25-37. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0010 

      Phân loại (DDC): 801     

900. LỊCH SỬ 

290. Vũ, Thị Thu Thanh 

        Ảnh hưởng của sử học thực chứng Pháp đối với sử học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX // Tạp 

chí Nghiên cứu Lịch sử .- 2020 .- Số12 (536) , Tr.: 31-42. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/09 

      Phân loại (DDC): 959.7     

291. Nguyễn, Minh Phƣơng 

        Các căn cứ của phong trào Cần Vương Quảng Nam // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội 

.- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 87-97. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 959.703     

292. Phạm, Thị Thu Hiền 

        Chế độ thưởng phạt quan lại thời Nguyễn (1802 - 1884) // Nghiên cứu lịch sử .- 2021 .- Số 4 

(540) , Tr.: 13-22. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 959.7029     

293. Phạm, Hồng Tung 

        Cuộc khởi nghĩa của binh lính Đô Lương năm 1941 trong hành trình lịch sử Việt Nam cận 

đại // Nghiên cứu lịch sử .- 2021 .- Số 3 (539) , Tr.: 18-30. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 959.703     

294. Nguyễn, Ngọc Cơ 

        Đội Cung và cuộc binh biến Đô Lương tháng 1 năm 1941 // Nghiên cứu lịch sử .- 2021 .- Số 

3 (539) , Tr.: 47-51. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 959.703     
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295. Phạm, Quang Minh 

        Giữa "cuộc chiến quyền lực" và "cuộc chiến pháp lý": Việt Nam nên lựa chọn giải pháp 

chiến lược nào ở biển Đông? // Nghiên cứu lịch sử .- 2021 .- Số 5 (541) , Tr.: 03-09. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 959.7     

296. Trần, Thị Vinh 

        Lịch sử Đông Nam Á trong chương trình giáo dục phổ thông 2018: Cách tiếp cân mới về nội 

dung và phương pháp dạy học // Nghiên cứu lịch sử .- 2021 .- Số 3 (539) , Tr.: 69-75. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 959     

297. Nguyễn, Văn Khánh 

        Nguyên nhân xuất hiện những sai lầm "tả khuynh" trong phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh // 

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử .- 2020 .- Số12 (536) , Tr.: 3-17. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/09 

      Phân loại (DDC): 959.702     

298. Huỳnh, Tâm Sáng 

        Phạm Xuân Ẩn qua đánh giá của các nhà nghiên cứu phương Tây // Nghiên cứu lịch sử .- 

2021 .- Số 4 (540) , Tr.: 67-76. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 959.7     

299. Nguyễn, Đình Quỳnh 

        Sự hợp tác giữa Trotskyist và Stalinist ở Nam Kỳ trong những năm 30 của thế kỷ XX // 

Nghiên cứu lịch sử .- 2021 .- Số 4 (540) , Tr.: 23-37. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 959.704     

300. Nguyễn, Thị Thu Hƣơng 

        Tham tụng Hồ Sĩ Dương với những đóng góp nổi bật trong lịch sử Đại Việt thế kỷ XVII // 

Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 107-117. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 959.70272     

301. Nguyễn, Trí Sơn 

        Trần Công Thưởng với phong trào Cần Vương ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) // Nghiên cứu lịch sử .- 

2021 .- Số 3 (539) , Tr.: 52-57. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 959.703     
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302. Võ, Nguyên Phong 

        Từ Sở thú Đạo Băng Bột đến đồn An Lợi // Nghiên cứu lịch sử .- 2021 .- Số 5 (541) , Tr.: 69-

75. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 959.774     

303. Đinh, Quang Hải 

        Vai trò của Đội Cung với cuộc binh biến Đô Lương // Nghiên cứu lịch sử .- 2021 .- Số 3 

(539) , Tr.: 39-46. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 959.703     

304. Đinh, Thị Huyên 

        Vận dụng một số kỹ thuật dạy học môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tích cực hóa 

hoạt động nhận thức của sinh viên // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kì 2 tháng 1 , Tr.: 26-28. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 959.7     

305. Nguyễn, Văn Khánh 

        Về cuộc khởi nghĩa Đô Lương // Nghiên cứu lịch sử .- 2021 .- Số 3 (539) , Tr.: 31-38. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0009 

      Phân loại (DDC): 959.703     

910 ĐỊA LÝ 

306. Cao, Hoàng Hà 

        Cơ sở khoa học về sản phẩm du lịch đặc thù ở Việt Nam // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã 

hội .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 157-164. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 915.97     

307. Lê, Hiến Chƣơng 

        Dấu ấn vùng đất Nghệ An - Hà Tĩnh trên bình diện quốc gia Đại Việt nửa cuối thế kỷ XVIII 

// Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 98-106. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 915.9742     

308. Phạm, Anh Tuân 

        Đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng không gian phát triển du lịch sinh thái tại huyện 

Vân Hồ, tỉnh Sơn La // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 147-

156. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 915.9718     

 


