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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, 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, Thị Lệ 

        Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tin học ứng dụng ở các trường đại học Y // 

Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 87-89. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 004.07     

002. Đồng, Bá Tuấn 

        Khó khăn trong nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan Quân đội // 

Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 102-104. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 001.42     

003. Nguyễn, Thanh Xuân 

        Mã nguồn mở UMN Mapserver và vận dụng xây dựng WebGis // Tạp chí Khoa học - Khoa 

học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 113-121. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 005.1     

004. Nguyễn, Thị Hà 

        Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ giảng viên khoa quân sự, võ 

thuật, thể dục, thể thao, trường cao dẳng Cảnh sát nhân dân 1 // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- 

Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 72-74. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 001.42     

005. Nguyễn, Văn Đông 

        Ứng dụng mô hình 3D trong hỗ trợ giảng dạy môn "Kiến trúc máy tính" tại trường Đại học 

An Giang // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 495 (Kì 1 - 2/2021) , Tr.: 20-24. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 004.0711     

100. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

006. Phan, Trọng Ngọ 

Năng lực tác động xã hội trong trí tuệ xã hội xủa học sinh Trung học cơ sở // Tạp chí Khoa học - 

Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 03-12. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 152     
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007. Dương, Ngọc Thưởng 

        Phát huy tính tích cực vận động quần chúng của bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới phía 

bắc // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 90-92. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 158.7     

008. Nguyễn, Thị Tuấn Anh 

        Quản lý cảm xúc-một kỹ năng quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp của sinh viên ngành 

giáo dục Mầm non // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 135-137. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 152.4     

009. Huỳnh, Chí Xuân Huyên 

        Vai trò của nho giáo trong giá trị tinh thần truyền thống Việt Nam // Dạy và học ngày nay .- 

2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 69-71. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 181.1909597     

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

010. Nguyễn, Hữu Minh 

        Giải pháp nâng cao chất lượng tự học các môn khoa học xã hội và nhân văn của học viên ở 

học viện Lục quân theo tư tưởng Hồ Chí Minh // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 

120-122 (Tiếp theo trang 83). 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 300.07     

011. Nguyễn, Thị Bích 

        Lịch sử phụ nữ: Nghiên cứu sự bất bình đẳng về địa vị pháp lí của phụ nữ Mỹ thời cận đại 

(Thế kỷ XVI - XĨ) // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 169-176. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 305.40973     

012. Bùi, Đức Dũng 

        Một số yếu tố tác động đến quá trình dạy học các mộ Khoa học xã hội và nhân văn theo lí 

thuyết kiến tạo ở trường Sĩ quan Quân đội hiện nay // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 495 (Kì 1 - 

2/2021) , Tr.: 15-19. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 300.711     
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013. Nguyễn, Thành Tôn 

        Nghiên cứu định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư tiểu vùng Bắc đuống huyện Gia 

lâm, phục vụ dạy học môn quy hoạch đô thị ở trường đại học Tài nguyên và môi trường Hà nội // 

Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 60-62. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 307.121 6     

014. Nguyễn, Thị Trà My 

        Nghiên cứu mức độ nhận thức của học sinh trung học phổ thông dân tộc thiểu số vùng núi 

phía bắc về hôn nhân cận huyết // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 99-101. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 306.82     

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

015. Tạ, Thị Nguyệt Trang 

        Chủ nghĩa dân tộc vaccine và các vấn đề đặt ra đối với quan hệ quốc tế trong bối cảnh đại 

dịch covid-19 // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 177-183. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 327.111     

016. Ngô, Đức Hồng 

        Giải pháp đẩy mạnh hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trường đại học Tây 

đô trong giai đoạn hiện nay // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 90-92. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 320.07     

017. Ngô, Thu Hiền 

        Một số vấn đề đặt ra trong dạy học các môn Lí luận chính trị trước tác động của cách mạng 

công nghiệp 4.0 // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 497 (Kì 1 - 3/2021) , Tr.: 32-36. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 320.07     

018. Lê, Phước An 

        Nghiên cứu một số điều kiện cơ bản trong sự nghiệp giáo dục và thực hiện quyền bình đẳng 

giới của phụ nữ ở nước ta // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 117-119. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 323.34     
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019. Nguyễn, Đình Thi 

        Nội dung và các yếu tố tác động đến quá trình quản lí hoạt động bồi dưỡng lí luận chính trị 

cho học viên các trường Công an nhân dân // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 497 (Kì 1 - 3/2021) , 

Tr.: 43-47. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 320.0711     

020. Lại, Thị Mai 

        Vận dụng lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong xây dựng và hoàn 

thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 

02/2021 , Tr.: 07-09. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 320.4597     

330. KINH TẾ 

021. Nguyễn, Ánh Sáng 

        Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại xã Tây vinh, huyện Tây sơn, tỉnh Bình 

định // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 93-95. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 331.7     

022. Trần, Thị Bình 

        Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp trong 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 498 (Kì 2 - 3/2021) , 

Tr.:  50-54. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 331.11     

023. Vũ, Minh Trang 

        Thực trạng kinh tế tại vùng đất ngập nước ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định // 

Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66 Tập 2 , Tr.: 92-103. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 333.0959738     

024. Lê, Mỹ Dung 

        Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc 

Bộ giai đoạn 2010 - 2018 // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66 Tập 2 , Tr.: 

104-112. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 338.09597     
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335. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ HỆ THỐNG CÓ LIÊN QUAN 

025. Vũ, Đình Lực 

        Phát huy phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các nhà 

trường quân đội hiện nay // Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 41 , Tr.: 11-16. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 335.43460711     

026. Nguyễn, Hoàng Hiếu 

        Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí giờ học học phần "Tư tưởng Hồ 

Chí Minh" của sinh viên tại trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung // Tạp chí Giáo dục .- 2021 

.- Số 495 (Kì 1 - 2/2021) , Tr.: 11-14. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 335.4346     

027. Trần, Văn Tàu 

        Vai trò của văn hóa Hồ Chí Minh đối với việc rèn luyện đạo đức sinh viện hiện nay // Dạy 

và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 66-68. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 335.4346     

340. LUẬT PHÁP 

028. Nguyễn, Thanh Hào 

        Nghiên cứu các biện pháp và hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội được quy 

định trong pháp luật hình sự Việt nam // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số 231 kì 2- 12 , Tr.: 121-

123. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 345.08     

029. Nguyễn, Minh Trung 

        Nghiên cứu quy định của bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội sử 

dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản 

phục vụ cho hoạt động dạy học // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số 231 kì 2- 12 , Tr.: 124-125 (xem 

tiếp trang 137). 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 345.095 97     

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC 

030. Nguyễn, Văn Tròn 

        Tác động của dư luận xã hội đến cải cách thủ tục hành chính công - Trường hợp quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 

57-66. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 351     
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031. Phạm, Quốc Vinh 

        Thiết kế bài giảng quản lý nhà nước dựa trên phương pháp giáo dục "Hach não" // Thiết bị 

giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 82-83 (Xem tiếp trang 122). 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 352.3     

355. QUÂN SỰ 

032. Huỳnh, Phong Bá 

        Đánh giá thực trạng công tác giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại trường 

Đại học Tiền Giang // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 41-43. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 355.00711     

033. Diệp, Văn Vinh 

        Giáo dục kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong dạy học môn "Đường lối quân sự 

của Đảng" cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Quốc gia Hà 

Nội // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 498 (Kì 2 - 3/2021) , Tr.:  60-64. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 355.00711     

034. Nguyễn, Trọng Tiến 

        Giáo dục phẩm chất nhân cách bộ đội Cụ Hồ cho quân nhân theo lời Bác Hồ dạy ở nhà 

trường quân đội // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số 231 kì 2- 12 , Tr.: 138-140. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 355.13     

035. Phan, Viết Thịnh 

        Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường đại học, cao 

đẳng ở nước ta hiện nay // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 114-116. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 355.007     

036. Lê, Thị Hoài Nghĩa 

        Phát triển năng lực sáng tạo của sinh viên trong dạy học môn Triết học Mác Lênin // Dạy và 

học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 56-59. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 355.41107     

037. Dương, Trường Sinh 

        Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học học phần: Công tác quốc phòng, an ninh ở 

trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh-đại học Thái nguyên // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số 

231 kì 2- 12 , Tr.: 118-120. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 355.007     



Thư mục thông báo Bài trích tạp chí - Số 12 năm 2021 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 9 

360. CÁC VẤN ĐỀ VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

038. Nguyễn, Ngọc Quỳnh Anh 

        Tỉ lệ rối loạn tâm thần ở trẻ vị thành niên Việt Nam: Tổng quan từ một số công bố tiếng Anh 

// Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 184-194. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 362.26     

370. GIÁO DỤC 

039. Lê, Thái Hưng 

        Ảnh hưởng của đánh giá quá trình đến năng lực tự học của sinh viên Trường Đại học Vinh 

// Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 499 (Kì 1 - 4/2021) , Tr.: 48-53. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.16     

040. Huỳnh, Thị Phương Thúy 

        Ảnh hưởng của nhận thức luận kinh nghiệm duy cảm trong tư tưởng giáo dục của Jnhn 

Locke // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 498 (Kì 2 - 3/2021) , Tr.:  45-49. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 370.1     

041. Phạm, Văn Tuấn 

        Áp dụng một số trò chơi vận động dân gian nhằm nâng cao thể lực // Thiết bị giáo dục .- 

2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 81-83. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 372.86     

042. Tô, Thị Thái 

        Áp dụng số hóa hồ sơ trong hoạt động giảng dạy tại trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II 

thực trạng và giải pháp // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số 231 kì 2- 12 , Tr.: 135-137. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.193 34     

043. Trần, Thị Lan Anh 

        Bạo lực học đường nhìn từ đánh giá của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn huyện Yên 

lạc, tỉnh Vĩnh phúc // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 87-89. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 371.782     
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044. Nguyễn, Thị Thanh Huyền 

        Biện pháp bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc cho giáo viên mầm non trong hoạt động nghề nghiệp ở 

trường mầm non // Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 41 , Tr.: 28-33. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 371.12     

045. Nguyễn, Thị Huyền 

        Biện pháp phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động vui chơi cho sinh viên sư phạm mầm non // 

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 40 , Tr.: 42-46. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 378.1737     

046. Phạm, Ngọc Tuyến 

        Biện pháp quản lý công tác giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh các trường 

trung học phổ thông tại thành phố Đà nẵng trong giai đoạn hiện nay // Thiết bị giáo dục .- 2020 

.- Số 231 kì 2- 12 , Tr.: 147-149. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 373.011 5     

047. Nguyễn, Thị Xuân 

        Biện pháp tăng cường quản lý nội dung học tập của sinh viên ở các trung tâm giáo dục 

Quốc phòng và an ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 

2- 1 , Tr.: 150-152. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.16     

048. Nguyễn, Chí Dương 

        Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo hướng phát triển năng lực ở các trường trung học phổ 

thông trong giai đoạn hiện nay // Khoa học giáo dục Việt nam .- 2021 .- Số 39 tháng 3 , Tr.: 31-

35. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 371.1     

049. Phạm, Thị Thúy Hồng 

        Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên trường phổ thông liên cấp // Thiết bị giáo dục .- 

2020 .- Số 231 kì 2- 12 , Tr.: 141-143. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 373.112     
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050. Đỗ, Thị Nga 

        Bồi dưỡng năng lực thực hành cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng // Thiết bị giáo 

dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 93-95. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.3     

051. Vũ, Thị Hương 

        Các mô hình lý thuyết vận dụng trong nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm cá nhân đến kết 

quả học tập của người học // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 66-68 (Tiếp theo 

trang 105). 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 370.1     

052.  

        Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học 

Trà Vinh // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 499 (Kì 1 - 4/2021) , Tr.: 43-47. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.12     

053. Võ, Văn Việt 

        Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của sinh viên khối ngành nông nghiệp nghiên 

cứu tại Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 

2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 78-87. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 378.015     

054.  

        Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đối 

với chất lượng dịch vụ đào tạo Trường Đại học Cần Thơ // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo 

dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 120-135. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 378.16     

055. Võ, Thuấn 

        Cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng đề cương chi tiết học phần "Công tác xã hội với người 

cao tuổi": Nghiên cứu tại trường đại học Đà lạt // Giáo dục .- 2020 .- Số 492 (kì 2- 12) , Tr.: 60-

64. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 374.133     
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056. Đỗ, Xuân Thảo 

        Dạy đọc hiểu văn bản thông tin ở Tiểu học // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 495 (Kì 1 - 

2/2021) , Tr.: 01-04. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 372.34     

057. Phan,Lê Na 

        Dạy học lập trình cho học sinh tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực // Thiết bị giáo dục .- 

2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 54-56 (Xem tiếp trang 80). 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 372.3     

058. Vũ, Thị Thi 

        Dạy học lập trình theo hướng tích hợp cho học sinh lớp 8 đáp ứng chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 // Giáo dục .- 2021 .- Số 496 (kì 2- 2) , Tr.: 35-38. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 373.07     

059. Phạm, Thị Kim Anh 

        Dạy học phát triển năng lực học sinh - Bản chất, đặc điểm và những dấu hiệu đặc trưng // 

Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.:13-22. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 370.15     

060. Dương, Minh Quang 

        Đánh giá động lực làm việc của giảng viên đại học // Khoa học giáo dục Việt nam .- 2021 .- 

Số 38 tháng 2 , Tr.: 7-12. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 378.12     

061. Trần, Thị Ngọc Bích 

        Đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của một số trường Đại học Việt Nam // 

Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 497 (Kì 1 - 3/2021) , Tr.: 54-59. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.09597     

062. Trần, Trung 

        Đánh giá hiệu quả hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm giai đoạn 

2015 - 2018 sử dụng chỉ số Fare-Primont // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 497 (Kì 1 - 3/2021) , 

Tr.: 01-07. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 370.9597     
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063. Đỗ, Thị Mỹ Trang 

        Đánh giá phương thức học tập của sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 88-97. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 378.16     

064.  

        Đào tạo trong trường trung học phổ thông chuyên từ góc nhìn của học sinh chuyên // Khoa 

học giáo dục Việt nam .- 2021 .- Số 39 tháng 3 , Tr.: 12-17. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 373.2     

065. Phạm, Thị Lĩnh 

        Đào tạo trực tuyến ở các trường đại học tư thục Việt nam trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0 // Giáo dục .- 2021 .- Số 496 (kì 2- 2) , Tr.: 49-54. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.095 97     

066. Nguyễn, Thị Xuân 

        Đặc điểm và yêu cầu học tập của sinh viên ở các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An 

ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 12-

13. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 378.16     

067. Nguyễn, Phương Linh 

        Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực, cải thiện chất lượng 

giảng dạy và học tập đối với bộ môn tiếng Anh ở cấp Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Theo mô hình giáo dục thông minh // Dạy và học ngày nay .- 

2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 34-36. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 372.65     

068. Mỵ, Giang Sơn 

        Đề xuất biện pháp quản lí 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 499 (Kì 1 - 4/2021) , Tr.: 

21-25. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 373.1782     
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069. Vũ, Lê Quỳnh Phương 

        Đề xuất các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở trường cao đẳng sư 

phạm Kiên giang // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 84-86. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 371.173 4     

070. Lê, Chi Lan 

        Đề xuất mô hình quản trị đại học hướng đến cơ chế tự chủ đại học // khoa học giáo dục Việt 

nam .- 2021 .- Số 39 tháng 3 , Tr.: 1-6. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 378     

071.  

        Đề xuất quy trình triển khai giáo dục STEM đối với giáo viên phổ thông // Thiết bị giáo dục 

.- 2020 .- Số 231 kì 2- 12 , Tr.: 17-19. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 373.112     

072. Trần, Thị Hương 

        Định hướng phát triển các cơ sở mầm non tư thục ở tỉnh Bắc Giang trong bối cảnh đổi mới 

giáo dục // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 18, 26. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 372     

073. Đặng,Quốc Bảo 

        Đổi mới giáo dục ở Việt nam từ tháng 9 năm 1945 và những nhiệm vụ đặt ra cho nền quốc 

học trong bối cảnh phát triển hiện nay // Khoa học giáo dục Việt nam .- 2021 .- Số 39 tháng 3 , 

Tr.: 7-11. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 370.959 7     

074. Phạm, Văn Huy 

        Đổi mới phương pháp dạy học ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay // Thiết bị giáo dục .- 

2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 96-98. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.17     

075. Lê, Quang Trung 

        Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu xã hội ở 

trường đại học công nghiệp Việt-Hung // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 84-86. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.07     
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076. Ngô, Tứ Thành 

        Đổi mới tư duy giáo dục trong cách mạng công nghiệp 4.0 // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số 

231 kì 2- 12 , Tr.: 1-3 (xem tiếp trang 62). 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 370.1     

077. Lê, Thanh Bình 

        Giải pháp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của trường đại học Đồng tháp với các cơ sở giáo 

dục trong khu vực đồng bằng sông Cửu long // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số 231 kì 2- 12 , Tr.: 

126-128. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.12     

078. Nguyễn, Thị Hương 

        Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở các trường đại học, cao đẳng 

trong giai đoạn hiện nay // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số 231 kì 2- 12 , Tr.: 132-134. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378     

079. Nguyễn, Thị Thủy 

        Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo của các cơ sở giáo dục ngoài công lập ở Việt nam // 

Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 96-98. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 373.22     

080. Phạm, Đình Mạnh 

        Giải pháp phát triển đội ngũ chuyên viên trường đại học theo tiếp cận vị trí việc làm // Khoa 

học giáo dục Việt nam .- 2021 .- Số 38 tháng 2 , Tr.: 13-17. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 378.11     

081.  

        Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng tăng quyền 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 499 (Kì 1 - 4/2021) , Tr.: 26-

31. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.12     
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082. Nguyễn, Văn Tuân 

        Giải pháp quản lý hoạt động, đánh giá kết quả học tập các môn chuyên ngành của học viên 

ở học viện an ninh nhân dân theo định hướng phát triển năng lực // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- 

Số 231 kì 2- 12 , Tr.: 150-152. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.166     

083. Nguyễn, Văn Hiếu 

        Giải pháp xây dựng và thực hiện văn hóa công sở tại trường cao đẳng nghề công nghiệp 

Thanh hóa // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 123-125. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.011     

084. Nguyễn, Thị Quỳnh Trang 

        Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm 

Nghệ An // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 39-40,55. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 378.0114     

085. Ngô, Tấn Kiệp 

        Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông // 

Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 105-107. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 372.119     

086. Trần, Thị Thu Vân 

        Giáo dục sớm và bước khởi đầu làm cha mẹ // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , 

Tr.: 111-113. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 372     

087. Trần, Thị Yên 

        Giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi dưới bình diện tiếp cận và công bằng trong tiếp 

cận giáo dục cho học sinh người dân tộc thiểu số // Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 

.- Số 41 , Tr.: 40-46. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 371.829     
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088. Bùi, Thế Hường 

        Giới thiệu mô hình "Chia nhóm học tập trực tuyến bằng kĩ thuật trải nghiệm đóng vai" ở 

nhà trường phổ thông // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 497 (Kì 1 - 3/2021) , Tr.: 15-20. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 373.136     

089. Phạm, Đức Quang 

        Giúp giáo viên phổ thông xây dựng kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn // Tạp chí Khoa học 

Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 41 , Tr.: 01-05. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 371.1     

090. Trần, Huy Hoàng 

        Hình thành và phát triển các kĩ năng của học sinh để ứng phó với những thay đổi do đại 

dịch Covid 19 // Khoa học giáo dục Việt nam .- 2021 .- Số 38 tháng 2 , Tr.: 28-32. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 373.0119     

091. Hoàng,Thị Hoài Linh 

        Hoạt động theo dự án cho trẻ mầm non 5-6 tuổi: Từ lí luận đến thực tiễn // Thiết bị giáo dục 

.- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 35-38. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 372.16     

092. Nguyễn, Thị Bích Ngọc 

        Kết hợp bồi dưỡng với tự bồi dưỡng để phát triển năng lực chuyên môn và quản lý của cán 

bộ quản lý các trường Trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục // Dạy và học 

ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 05-06. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 373.112     

093. Nguyễn, Tuyết Nga 

        Kĩ năng chuyển đổi - Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho giáo dục phổ thông Viêt Nam // 

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 41 , Tr.: 60-64. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 370.9597     
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094. Vũ, Thị Thu Hiền 

        Kĩ năng phối hợp các lực lượng tổ chức hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp trong trường Tiểu học, THCS // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , 

Tr.: 29-31,65. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 370.113     

095. Lê, Thị Quỳnh Nga 

        Kỉ luật học đường ở Hoa kì // Khoa học giáo dục Việt nam .- 2021 .- Số 38 tháng 2 , Tr.: 60-

64. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 371.023     

096. Lê, Văn Hải 

        Lựa chọn phương tiện chủ yếu trong dạy học môn đạo đức ở Tiểu học // Dạy và học ngày 

nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 27-28. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 372.83     

097. Lê, Thanh Hà 

        Lược sử nghiên cứu giáo dục Stem ở một số nước trên thế giới và Việt Nam // Tạp chí Khoa 

học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 220-230. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 371.39     

098. Phạm, Thị Tuyết Nhung 

        Mô hình đảm bảo chất lượng bên trong xuất sắc-Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt 

nam // Khoa học giáo dục Việt nam .- 2021 .- Số 39 tháng 3 , Tr.: 58-64. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 378     

099.  

        Mô hình phòng học bộ môn trường Trung học phổ thông đáp ứng Chương trình Giáo dục 

phổ thông 2018 // Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 40 , Tr.: 01-07. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 373.133     
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100. Nguyễn, Thị Bích Trang 

        Một số biện pháp dạy ngôn ngữ kí hiệu cho trẻ khiếm thính // Khoa học giáo dục Việt nam .- 

2021 .- Số 39 tháng 3 , Tr.: 36-41. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 371.912     

101. Lê,Thị Cẩm Nhung 

        Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ trong trường mầm non // Thiết bị giáo 

dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 45-47. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 372.357     

102. Hoàng, Thị Nhãn 

        Một số biện pháp quản lí hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại các trường Mầm non công 

lập Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 495 (Kì 1 - 2/2021) , Tr.: 

42-46. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 372.37     

103. Phí, Đình Khương 

        Một số biện pháp quản lí hoạt động đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh các 

trường Trung học cơ sở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 499 (Kì 

1 - 4/2021) , Tr.: 17-20. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 373.127     

104. Lê, Hoài Thu 

        Một số biện pháp tổ chức hoạt động nhóm cho sinh viên trong dạy học học phần"Phương 

pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non" // Giáo dục .- 2021 .- Số 496 (kì 2- 2) , Tr.: 

39-43. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.178     

105. Phùng, Thanh Tám 

        Một số đặc điểm bài hát mầm non trong chương trình giáo dục mầm non tại trường Cao 

đẳng Sư phạm Điện Biên // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 72-74. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 372.87     
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106. Đồng, Văn Ngọc 

        Một số đề xuất đổi mới phương pháp dạy học tại các trường cao đẳng giáo dục nghề nghiệp 

trong thời kì chuyển đổi số // Giáo dục .- 2021 .- Số 496 (kì 2- 2) , Tr.: 44-48. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.17     

107. Tống, Thị Hạnh 

        Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trong 

các trường Đại học tư thục hiện nay // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 498 (Kì 2 - 3/2021) , 

Tr.:  55-59. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.12     

108. Nguyễn, Thị Thu Mai 

        Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên 

// Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 132-140. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 371.7     

109. Nguyễn, Thanh Thủy 

        Một số hướng tiếp cận trong rèn luyện kĩ năng cốt lõi của sinh viên khối ngành kĩ thuật // 

Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 141-152. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 378.16     

110. Hoàng, Mạnh Khương 

        Một số khó khăn khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy học phần 

"Tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục ở trường Trung học cơ sở" cho sinh viên các khoa Sư 

phạm, Trường Đại học Sài Gòn // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 499 (Kì 1 - 4/2021) , Tr.: 32-36. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 373.1     

111. Lê, Phạm Hoài Hương 

        Một số nghiên cứu về sử dụng thuyết văn hóa xã hội trong các nghiên cứu về tạo tác lớp học 

// Giáo dụcGiáo dục .- 2020 .- Số 492 (kì 2- 12)Số 492 kì 2- 12 , Tr.Tr.: 6-10. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001; TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 370.1     
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112. Trần, Anh Kiên 

        Một số vấn đề có tính nguyên tắc để tiến hành bồi dưỡng năng lực phản biện khoa học cho 

học viên các trường sĩ quan quân đội hiện nay // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 

76-78. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.3     

113. Võ, Cao Long 

        Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động xây dựng môi trường học tập cho học sinh ở 

trường Trung học cơ sở // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 497 (Kì 1 - 3/2021) , Tr.: 37-42. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 373.01     

114. Nguyễn, Thị Ngọc 

        Một số yêu cầu đối với giáo viên trong dạy học tích hợp môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và 

Địa lí cấp Trung học cơ sở // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 499 (Kì 1 - 4/2021) , Tr.: 06-10. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 373.12     

115. Trịnh, Thị Phương Thảo 

        Một số yếu tố ảnh hưởng đến công bố quốc tế của giảng viên các trường Đại học ở Việt 

Nam // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 497 (Kì 1 - 3/2021) , Tr.: 48-53. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.12     

116. Phạm, Thị Mộng Hằng 

        Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận e-learning: Nghiên cứu trường hợp sinh 

viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 497 (Kì 1 - 3/2021) , 

Tr.:  60-64. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.015     

117. Trịnh, Thị Thu Thanh 

        Mù điếc và hội chứng rối loạn phổ tự kỉ: Những đặc điểm giống nhau - Sự tương đồng trong 

phương pháp giáo dục // Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 40 , Tr.: 47-51. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 371.911     

118.  

        Năng suất công bố của các cơ sở giáo dục Đại học ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020: Dữ 

liệu từ Scopus // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 498 (Kì 2 - 3/2021) , Tr.:  01-06. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.009597     
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119. Võ, An Hải 

        Nghiên cứu động cơ học tập của sinh viên trường đại học sư phạm kỹ thuật Vinh // Thiết bị 

giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 63-65. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.3     

120. Phạm, Bích Thủy 

        Nghiên cứu một số quan niệm về quản trị và quản trị nhà trường // Thiết bị giáo dục .- 2020 

.- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 99-101. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 370.01     

121. Nguyễn, Huỳnh Trang 

        Nghiên cứu nếp sống văn hóa cho sinh viên nội trú tại trường đại học Trà vinh // Thiết bị 

giáo dục .- 2020 .- Số 231 kì 2- 12 , Tr.: 12-14. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.014     

122. Trần, Gia Khánh 

        Nghiên cứu sử dụng thiết bị dạy học trong giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai 

ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu cho học sinh ở các cấp học // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- 

Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 109-111. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 371.33     

123. Nguyễn, Thị Toan 

        Nhận diện khái niệm triết lí giáo dục trong quan hệ "Tam triết" // Tạp chí Giáo dục .- 2021 

.- Số 498 (Kì 2 - 3/2021) , Tr.:  07-12. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 370.1     

124. Lê, Khánh Tuấn 

        Nhận thức của cộng đồng về đại dịch Covid 19 và những xu hướng giáo dục mới // Khoa 

học giáo dục Việt nam .- 2021 .- Số 38 tháng 2 , Tr.: 1-6. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 370.1     
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125. Đỗ, Thị Thanh Huyền 

        Những nội dung cơ bản trong giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên Việt nam 

hiện nay // Khoa học giáo dục Việt nam .- 2021 .- Số 38 tháng 2 , Tr.: 18-22. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 378.3     

126. Lê, Hoàng Nam 

        Những tương đồng và khác biệt trong giáo dục tư tưởng, đạo đức của Vương Dương Minh 

với các nhà nho ở Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã 

hội .- 2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 152-160. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 370.9     

127. Trần, Thị Phương Thúy 

        Những yêu cầu đối với công tác xây dựng đời sống văn hóa cho sinh viên trường đại học nội 

vụ Hà nội trong giai đoạn hiện nay // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 126-128. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.011     

128. Nguyễn, Thị Nga 

        Nội dung làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về Toán trong chương trình giáo dục mầm 

non-Thực trạng và định hương // Khoa học giáo dục Việt nam .- 2021 .- Số 39 tháng 3 , Tr.: 42-

46. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 372.7     

129. Vũ, Thị Hà Giang 

        Phát huy trách nhiệm của giáo viên mầm non trong dạy học lớp hòa nhập trẻ khuyết tật // 

Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 42-44. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 372.112     

130. Ngô, Thị Thanh Mai 

        Phát triển chương trình thực tập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa tại Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 195-202. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 378.1784     
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131. Nguyễn, Như An 

        Phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông người dân tộc thiểu số các tỉnh Bắc miền Trung đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 102-105. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 371.1     

132. Phạm, Thị Phượng 

        Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở cốt cán ở tỉnh Thanh hóa theo tiếp cận năng 

lực // Khoa học giáo dục Việt nam .- 2021 .- Số 39 tháng 3 , Tr.: 47-51. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 373.12     

133. Nguyễn, Đức Bình 

        Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học khu vực Tây bắc theo tiếp cận văn hóa // 

Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 106-108. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 371.201 2     

134. Dương, Thị Kim Oanh 

        Phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề cho học sinh qua dạy học theo thuyết kiến tạo tại trường 

trung cấp Kinh tế kĩ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Hồ Chí Minh // Khoa học giáo dục Việt 

nam .- 2021 .- Số 39 tháng 3 , Tr.: 52-57. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 373.26     

135. Nguyễn, Ngọc Tuấn 

        Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho sinh viên đại học kỹ thuật thông qua 

dạy học dự án // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số 231 kì 2-12 , Tr.: 112-114. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.3     

136. Lê, Hồng Linh Phương 

        Phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh lớp 1 trong hoạt động trải nghiệm 

ở môn tự nhiên và xã hội // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 51-53. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 372.3     

137. Mỵ, Giang Sơn 

        Phát triển năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho giáo viên phổ 

thông // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 495 (Kì 1 - 2/2021) , Tr.: 52-55. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 373.112     
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138. Phạm, Văn Hòa 

        Phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp phát triển chương trình đào tạo // Thiết bị giáo 

dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 108-110. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 371.19     

139. Trần, Tú Oanh 

        Quản lý bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp của phòng giáo dục và đào 

tạo huyện Trà cú, tỉnh Trà vinh // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 144-146. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 372.12     

140. Nguyễn Thị Mai Hoa 

        Quản lý bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các trường Mầm non 

thành phố Bắc ninh, tỉnh Bắc ninh đáp ứng chuẩn nghề nghiệp // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 

233 kỳ 2- 1 , Tr.: 138-140. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 372.12     

141. Trần, Văn Lượng 

        Quản lý cơ sở dữ liệu về sinh viên sau tốt nghiệp phục vụ nhu cầu đào tạo hệ đại học // 

Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 159-161. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.16     

142. Khúc, Kim Lan 

        Quản lý đào tạo trình độ đại học ngành điều dưỡng theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở các 

trường đại học khu vực đồng bằng sông Hồng // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 

147-149. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378     

143. Dương, Minh Tùng 

        Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo chuẩn nghề nghiệp // Thiết bị 

giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 156-158. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 373.112     
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144. Vũ, Thị Thanh Ngọc 

        Quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dững trẻ ở trường mầm non theo tiếp cận đảm bảo chất 

lượng // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 132-134. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 372.86     

145. Bùi, Bích Ngọc 

        Quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học quận Ba đình, thành phố Hà nội theo ứng 

dụng giáo dục STEM // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số 231 kì 2- 12 , Tr.: 156-158. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 372.11     

146. Lê, Thị Thanh Thủy 

        Quản lí hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trong nhà 

trường phổ thông // Giáo dục .- 2020 .- Số 492 (kì 2- 12) , Tr.: 46-50. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 371.1     

147. Vũ, Thị Hạnh 

        Quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng trường mầm non huyện Yên 

dũng, tỉnh Bắc giang // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số 231 kì 2- 12 , Tr.: 153-155. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 372.126     

148. Vương, Thị Như Quỳnh 

        Quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học khối ngành 

kỹ thuật ở các trường đại học // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số 231 kì 2- 12 , Tr.: 159-161. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 371.173 4     

149. Lê, Khánh Tuấn 

        Quản lý thiết bị giáo dục trường học tiếp cận theo vòng đời tài sản // Thiết bị giáo dục .- 

2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 129-131. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 371.33     

150. Tôn, Quang Hòa 

        Quốc tế hóa trong bối cảnh tự chủ tại trường đại học Hà nội // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- 

Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 39-41. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378     
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151. Nguyễn, Thị Nguyệt 

        Rèn kỹ năng tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với thơ, truyện qua hình thức quay 

videoclip cho sinh viên ngành mầm non // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 

23-26. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 372.64     

152. Đỗ, Thị Hồng Nga 

        Rèn luyện khả năng thu thập, xử lí và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học cho sinh 

viên đại học ngành Y thông qua môn học Xác suất thống kê // Khoa học giáo dục Việt nam .- 

2021 .- Số 38 tháng 2 , Tr.: 23-27. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 378.3     

153. Võ, Nguyễn Đoan Trinh 

        Rèn luyện kĩ năng đặt và sử dụng câu hỏi cho sinh viên ngành giáo dục khoa sư phạm 

trường đại học Thủ dầu một, Bình dương // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 75-

77. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 370.1     

154.  

        Rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian cho sinh viên năm thứ nhất các trường sư phạm // Tạp 

chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 23-36. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 378.16     

155. Hoàng, Xuân Bính 

        Rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh thông qua việc luyện tập thói quen nhìn lại 

quá trình giải quyết bài toán // Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 40 , Tr.: 24-

29. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 370.1     

156. Nguyễn, Hải Thanh 

        Rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh Trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 46-56. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 371.2     
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157. Trịnh, Thị Bản 

        Sinh viên ngành mầm non với các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học bài tập vận 

động cơ bản cho trẻ 1 - 3 tuổi // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 19-22. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 378.178     

158. Vũ, Thị Kim Thúy 

        Sử dụng phương pháp Delhi trong xây dựng khung đánh giá năng lực phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ của giáo viên mầm non // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 498 (Kì 2 - 3/2021) , Tr.:  13-17. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 372.6     

159. Hoàng, Thị Quỳnh Oanh 

        Sử dụng rubic trong giảng dạy và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; Nghiên 

cứu thực trạng tại Trường Đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 

499 (Kì 1 - 4/2021) , Tr.: 54-58. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.166012     

160. Phan, Thế Minh Nguyệt 

        Sử dụng Smartphone trong hoạt động dạy và học bậc đại học - Vai trò của giảng viên và 

trách nhiệm của sinh viên // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 14-17. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 378.173     

161. Nguyễn, Thị Cẩm Hường 

        Sử dụng tình huống học tập do học sinh tự định hướng trong can thiệp dạy học cho một 

trường hợp học sinh có khó khăn về học // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 498 (Kì 2 - 3/2021) , 

Tr.:  18-24. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 373.18     

162. Nguyễn, Thị Phương Nga 

        Sự cần thiết của kĩ năng đối với sinh viên ngành Quản trị khách sạn: Thực tế và yêu cầu cho 

hoạt động đào tạo tại cơ sở giáo dục Đại học // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- 

Số 66, Tập 2 , Tr.: 78-87. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 373.1     
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163. Nguyễn, Duy Phương 

        Sự giúp đỡ của Liên Xô trong đào tạo Lưu học sinh Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 // Tạp 

chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 161-168. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 370.116     

164. Phạm, Thị Hương 

        Tác động của hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-

QA: Một nghiên cứu trường hợp ở Việt nam // Giáo dục .- 2020 .- Số 492 (kì 2- 12) , Tr.: 51-55. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 371.3     

165. Nguyễn, Thanh Huyền 

        Tầm quan trọng của tài sản vô hình trong thiết kế chính sách phát triển giảng viên đại học-

nghiên cứu trường hợp ở đại học Thái nguyên // Giáo dục .- 2021 .- Số 496 (kì 2- 2) , Tr.: 60-64. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.12     

166. Nguyễn, Như Ý 

        Thiết kế bài tập hỗ trợ giảng dạy môn phương pháp nghiên cứu dành cho sinh viên đại học 

// Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 73-75. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.17     

167. Nguyễn, Thị Triều Tiên 

        Thiết kế đồ chơi toán học cho trẻ ở trường mầm non // Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam 

.- 2021 .- Số 41 , Tr.: 34-39. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 372.7     

168. Trần, Thị Gái 

        Thiết kế hoạt động trải nghiệm thiên nhiên phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học 

sinh cấp trung học cơ sở // Giáo dục .- 2020 .- Số 492 (kì 2- 12) , Tr.: 40-45. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 373.1     

169. Phạm, Thị Hải Châu 

        Thiết kế tình huống thực tiễn có bối cảnh thực trong dạy học môn Toán ở Tiểu học // Tạp chí 

Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 40 , Tr.: 30-35. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 372.7     
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170. Lê, Thu Trang 

        Thực tiễn và giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên mầm non trong hoạt 

động giáo dục âm nhạc // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 

136-144. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 371.1     

171. Phạm, Tiến Nam 

        Thực trạng đào tạo cử nhân Công tác xã hội tại trường Đại học Y tế Công cộng: Một số 

khuyến nghị // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 67-77. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 378.16     

172. Đỗ, Bình An 

        Thực trạng định hướng giá trị của học viên Học viện Cảnh sát nhân dân trong giai đoạn 

hiện nay // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 495 (Kì 1 - 2/2021) , Tr.: 61-64. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.16     

173. Nguyễn, Thị Bùi Thành 

        Thực trạng giáo dục kĩ năng giao tiếp qua hoạt động chơi cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ trong 

lớp mẫu giáo hòa nhập 5-6 tuổi // Khoa học giáo dục Việt nam .- 2021 .- Số 38 tháng 2 , Tr.: 39-

44. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 371.904 46     

174. Nguyễn, Minh Đạt 

        Thực trạng hành vi tuân thủ nội quy, quy chế của sinh viên một số trường Đại học trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 495 (Kì 1 - 2/2021) , Tr.: 30-35. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.16     

175. Nguyễn, Văn Hưng 

        Thực trạng kĩ năng nghề nghiệp của học sinh khuyết tật trí tuệ tại các trường chuyên biệt 

trên địa bàn thành phố Hải phòng // Giáo dục .- 2020 .- Số 492 (kì 2- 12) , Tr.: 56-59. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 371.9     
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176. Lê, Việt Tiên 

        Thực trạng nội dung và hình thức hoạt động truyền thông đến người học tại Trường Đại học 

Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 499 (Kì 1 - 4/2021) , 

Tr.: 59-64. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.13     

177. Nguyễn, Đức Khoa 

        Thực trạng quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giảng viên khối ngành điện tại các 

trường cao đẳng nghề // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 141-143. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.12     

178. Phạm, Thế Vũ 

        Thực trạng quản lý chất lượng các yếu tố quá trình dạy học thực hành ngành công nghệ kỹ 

thuật nhiệt tại các trường đại học // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 153-155. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.101     

179. Mỵ, Giang Sơn 

        Thực trạng quản lí hoạt động phòng, chống bạo lực học đường tại các trường Trung học cơ 

sở ở Thành phố Hồ Chí Minh // Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 40 , Tr.: 52-

58. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 373.178     

180. Vũ, Thị Quỳnh 

        Thực trạng và định hướng xác định mô hình thực tập của sinh viên chuyên ngành Quản lí 

giáo dục Trường Đại học Thủ đô Hà Nội // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 

66, Tập 1 , Tr.: 123-131. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 378.1784     

181. Võ, Hoàng Đông 

        Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh 

viên trường đại học An giang hiện nay // Giáo dục .- 2021 .- Số 496 (kì 2- 2) , Tr.: 55-59. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.3     
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182. Lê, Đức Nguyên 

        Tiến trình lịch sử phát triển chính sách quốc tế hóa giáo dục của Trung Quốc // Tạp chí 

Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 40 , Tr.: 59-64. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 370.951     

183. Nguyễn, Vinh Hiển 

        Tìm hiểu giờ học tổng hợp trong Chương trình Giáo dục Nhật Bản và một số đề xuất cho 

hoạt động trải nghiệm trong Chương trình Giáo dục Tiểu học Việt Nam // Tạp chí Khoa học Giáo 

dục Việt Nam .- 2021 .- Số 41 , Tr.: 53-59. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 370.952     

184. Dương, Thị Kim Oanh 

        Tổ chức dạy học tích hợp cho học sinh trường nghề: Trường hợp tại Trường Cao đẳng nghề 

Tiền Giang // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 495 (Kì 1 - 2/2021) , Tr.: 56-60. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.17     

185. Đoàn, Thị Ngân 

        Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở trường Tiểu học theo định 

hướng phát triển năng lực học sinh // Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 40 , Tr.: 

36-41. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 372.3     

186. Phạm, Thị Hải Châu 

        Tổ chức một số hoạt động dạy học môn Toán ở Tiểu học thông qua các tình huống thực tiễn 

// Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 498 (Kì 2 - 3/2021) , Tr.:  36-39. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 372.7     

187.  

        Tổng quan một số mô hình đào tạo trực tuyến sử dụng trong bồi dưỡng kĩ năng dạy học trực 

tuyến cho giáo viên // Giáo dục .- 2020 .- Số 492 kì 2- 12 , Tr.: 11-15. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 371.334     
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188. Nguyễn, Thị Hoài Phương 

        Tổng quan nghiên cứu các vấn đề hành vi và cảm xúc ở trẻ có rối loạn phổ tự kỷ // Tạp chí 

Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 41 , Tr.: 22-27. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 371.94     

189. Phạm, Thị Hương 

        Tổng quan về nghiên cứu tác động trong đảm bảo chất lượng giáo dục đại học: Phương 

pháp luận và thiết kế nghiên cứu nhân quả // Giáo dục .- 2021 .- Số 496 (kì 2- 2) , Tr.: 1-7. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.01     

190. Lường, Thị Định 

        Trò chơi dân gian dân tộc Thái và việc phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 

tuổi // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 114-122. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 372.86     

191. Phạm, Thị Anh Lê 

        Tư duy máy tính trong đào tạo giáo viên tin học // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 

2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 153-163. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 371.173     

192. Nguyễn, Thị Kim Huệ 

        Ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong đổi mới phương 

pháp dạy học ở bậc đại học // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số 231 kì 2- 12 , Tr.:6-8. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.07     

193. Phạm,Thị Thu Thủy 

        Vai trò của giáo viên trong quá trình tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm phát triển 

kỹ năng giao tiếp cho trẻ 5-6 tuổi // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 48-50. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 372.112     

194. Vũ, Thị Mai Hương 

        Vấn đề việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

// Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 88-102. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 378.3     
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195.  

        Vận dụng mô hình 5E vào dạy học phần "Lắp ráp mô hình kĩ thuật" ở Tiểu học theo định 

hướng giáo dục Stem // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 498 (Kì 2 - 3/2021) , Tr.:  30-35. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 372.136     

196. Nguyễn, Long Giao 

        Vận dụng tiếp cận quản lý sự thay đổi trong quản lý hoạt động dạy học // Tạp chí Khoa học 

Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 41 , Tr.: 06-10. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 371.3     

197. Nguyễn, Thị Hiền Anh 

        Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài đối với cán bộ quản lý giáo dục trong giai 

đoạn hiện nay // Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 40 , Tr.: 08-12. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 371.2011     

198. Nguyễn, Thị Diễm Hằng 

        Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực khoa học tự nhiên của học sinh Trung học cơ sở // 

Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 497 (Kì 1 - 3/2021) , Tr.: 21-27. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 373.113     

199. Đặng, Thị Diệu Hiền 

        Xây dựng cấu trúc và thang đo năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho sinh viên kĩ thuật // 

Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 98-110. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 378.16     

200. Nguyễn, Thị Hiền 

        Xây dựng công cụ nghiên cứu ảnh hưởng của các tiêu chí về "Nuôi dưỡng chăm sóc sức 

khỏe và giáo dục trẻ em" trong chuẩn nghề nghiệp đến kĩ năng nghiệp vụ của giáo viên trường 

mầm non // Giáo dục .- 2021 .- Số 496 (kì 2- 2) , Tr.: 8-13. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 371.1     

201. Nguyễn, Phú Cường 

        Xây dựng động lực học tiếng Anh cho sinh viên // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 

, Tr.: 26-28. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 378.3     
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202. Kiều, Phương Thùy 

        Xây dựng khung đánh giá năng lực tự học môn Tin học của học sinh Trung học phổ thông // 

Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 155-167. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 373.32     

203. Nguyễn, Thị Hồng Vân 

        Xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt // Tạp chí 

Giáo dục .- 2021 .- Số 498 (Kì 2 - 3/2021) , Tr.:  25-29. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 372     

204. Lê, Công Nghĩa 

        Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh trong các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà nội hiện nay // Khoa học giáo dục Việt 

nam .- 2021 .- Số 38 tháng 2 , Tr.: 50-55. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 378.16     

205. Lưu, Ngọc Sơn 

        Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá tố chất thể lực của trẻ 5 - 6 tuổi // Tạp chí Giáo dục .- 

2021 .- Số 495 (Kì 1 - 2/2021) , Tr.: 36-41. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 372.37     

206. Trần, Thanh Hương 

        Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh // Tạp chí Giáo dục .- 2021 

.- Số 499 (Kì 1 - 4/2021) , Tr.: 37-42. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 378.12     

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

207. Nguyễn, Văn Hiền 

        Minh họa "phép biện chứng duy vật" qua một số câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao Việt Nam // 

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 41 , Tr.: 17-21. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 398.09597     
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208. Hoàng, Thị Tố Nga 

        Nguồn gốc và ý nghĩa nhân văn của Tết nguyên đán // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 

02/2021 , Tr.: 63-65. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 394.26     

400. NGÔN NGỮ 

209. Nguyễn, Thị Thùy Dương 

        Ảnh hưởng của hoạt động thuyết trình lên việc phát triển kĩ năng nói của học sinh // Tạp chí 

Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 47-56. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 428.2     

210. Lưu,Thị Bích Phượng 

        Giải pháp giúp sinh viên trường đại học tài nguyên và môi trường khắc phục những khó 

khăn trong việc học từ vựng // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 23-25. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 420.7     

211. Phạm, Thị Thái Hòa 

        Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tự học của sinh viên hệ đào tạo chính quy Học 

viện Cảnh sát Nhân dân đối với môn học tiếng Trung Quốc // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 

1 - 02/2021 , Tr.: 60-61,43. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 459.1     

212. Nguyễn, Hà Tâm 

        Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy - học nói tiếng Trung Quốc theo học chế tín chỉ tại Học 

viện Cảnh sát Nhân dân // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 46-47. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 495.1     

213. Nguyễn, Thị Mai Hương 

        Hiệu quả của việc điều chỉnh tài liệu dạy theo phương pháp dạy học theo dự án - Nghiên 

cứu thực nghiệm trên sách giáo khoa tiếng Anh 10 // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 

2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 11-24. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 420.7     
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214. Lương, Trung Kiên 

        Một số giải pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên khối không chuyên ở bậc 

Đại học hiện nay // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 10-11. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 428.3     

215. Bùi, Thị Lan 

        Một số nguyên tắc cơ bản trong sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh // Thiết bị 

giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.:29-31. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 425     

216. Nguyễn, Thị Mai Hương 

        Nghiên cứu chiến lược học từ vựng tiếng Anh của sinh viên là người dân tộc thiểu số tại một 

trường thuộc khu vực miền núi Việt Nam // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 

66, Tập 2 , Tr.: 57-66. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 428.1     

217. Chu, Thị Hoàng Yến 

        Nghiên cứu về thán từ tiếng Anh và thán từ tiếng Việt trong dạy học ngôn ngữ // Thiết bị 

giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 32-34. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 425.7     

218. Đỗ, Thị Thanh Hà 

        Những hiệu quả của đọc chiến lược hợp tác trong kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh // Tạp chí 

Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 36-46. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 428.4     

219. Trần, Hương Lan 

        Những khó khăn trong việc học phân từ hiện tại và tính động từ tiếng Pháp của sinh viên 

Khoa Tiếng Pháp trường Đại học Sư phạm Hà Nội // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 

2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 03-10. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 448     
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220. Lê, Hoài Thu 

        Phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề cho học sinh trong lớp học tiếng Anh đa trình độ // 

Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 20-22. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 420.7     

221. Lê, Thị Xuân Vũ 

        Phát triển kĩ năng nói tiếng Anh cho sinh viên thông qua hoạt động Talkshow tại trường cao 

đẳng sư phạm Bà rịa-Vũng tàu // Khoa học giáo dục Việt nam .- 2021 .- Số 38 tháng 2 , Tr.: 56-

59. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 420.7     

222. Phùng, Diệu Linh 

        Vận dụng tri thức Hán Nôm trong đào tạo dạy học mở rộng vốn từ cho sinh viên Sư phạm 

Tiểu học: Khảo sát gốc từ Hán Việt phần Mở rộng vốn từ, Sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 // Tạp 

chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 67-77. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 495.92207     

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 

223. Trần, Đức Anh 

        Chứng minh định lý Gauss-Bonnet địa phương // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 

2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 03-11. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 516.36     

224. Vương, Vĩnh Phát 

        Dạy học giới hạn của hàm số theo quy trình dạy học có pha tranh luận nhằm phát triển 

năng lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 11 // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 498 (Kì 2 - 

3/2021) , Tr.:  40-44. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 510.0712     

225. Đồng, Thị Hồng Ngọc 

        Đề xuất quy trình dạy học mô hình hóa toán học trong xác suất thống kê ở bậc Đại học // 

Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 497 (Kì 1 - 3/2021) , Tr.: 08-14. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 519     
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226. Trần, Vui 

        Lập và sử dụng mô hình với hàm số phù hợp để giải các bài toán thực tế // Giáo dục .- 2020 

.- Số 492 kì 2- 12 , Tr.: 16-21. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 512     

227. Phạm, Ngọc Diệp 

        Một điều kiện mới để một đồ thị có số liên thông không xung đột là 2 // Tạp chí Khoa học - 

Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 25-29. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 511.5     

228. Hoàng, Ngọc Oanh 

        Một số biện pháp tạo hứng thú trong học tập học phần Xác suất thống kê cho sinh viên 

ngành Toán trường Cao đẳng Hà Tây // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 44-

45. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 519.0711     

229. Mai, Ngọc Diệu 

        Một số phương pháp tính tích phân hàm số vô tỉ // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số 231 kì 2- 

12 , Tr.: 15-16 (xem tiếp trang 38). 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 515.4     

230. Nguyễn, Thu Thủy 

        Phương pháp lặp song song Runge-Kutta hai bước // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên 

.- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 12-24. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 515.3     

231. Nguyễn, Thị Hồng Thúy 

        Sử dụng phần mềm Geogebra hỗ trợ dạy học trải nghiệm đối với môn Toán Trung học cơ sở 

theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , 

Tr.: 37-38. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 510.712     
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232. Trần, Hương Thảo 

        Tác động của Toán học đến nhận thức của học sinh các trường Trung học phổ thông chuyên 

ban tại Thành phố Hồ Chí Minh // Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 41 , Tr.: 

47-52. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 510.712     

233. Phạm, Nguyễn Hồng Ngự 

        Thiết kế tình huống thực tiễn trong dạy học môn Toán ở trường Trung học phổ thông // Tạp 

chí Giáo dục .- 2021 .- Số 499 (Kì 1 - 4/2021) , Tr.: 12-15. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 510.0712     

234.  

        Thiết kế, xây dựng sách điện tử hỗ trợ dạy và học môn toán lớp 12 // Thiết bị giáo dục .- 

2020 .- Số 231 kì 2- 12 , Tr.: 9-11 (xem tiếp trang 25). 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 510.285     

235. Nguyễn, Văn Hồng 

        Tiếp cận đánh giá quá trình trong thiết kế kế hoạch bài dạy môn khoa học tự nhiên ở trường 

trung học cơ sở // Giáo dục .- 2021 .- Số 496 (kì 2- 2) , Tr.: 29-34. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 500.7     

236. Nguyễn, Văn Tuấn 

        Tổ chức dạy học dự án "Một số ứng dụng của phương trình vi phân" trong dạy học môn 

toán cao cấp cho sinh viên khối ngành kĩ thuật // Giáo dục .- 2021 .- Số 496 (kì 2- 2) , Tr.: 14-19. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 515.3     

237. Nguyễn, Thị Phương Mai 

        Tư tưởng của Ph. Ăngghen về vai trò của các phương pháp tư duy triết học với sự phát triển 

của khoa học tự nhiên // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 53-55. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 501     

238. Nguyễn, Phương Chi 

        Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá quá trình trong dạy học môn toán ở trung học cơ sở // 

Giáo dục .- 2020 .- Số 492 (kì 2- 12) , Tr.: 22-27. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 510.1     
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239. Đào, Thị Hoa 

        Vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong môn 

toán // Khoa học giáo dục Việt nam .- 2021 .- Số 39 tháng 3 , Tr.: 18-24. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 510     

530. VẬT LÝ 

240. Đỗ, Hương Trà 

        Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn qua tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn 

với giáo dục phát triển bền vững trong dạy học Vật lí // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 

2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 174-185. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 530.07     

241. Vũ, Thị Minh 

        Đề xuất thang đo đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học vật lí trung học 

phổ thông // Giáo dục .- 2021 .- Số 496 (kì 2- 2) , Tr.: 20-23. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 530.07     

242.  

        Mô phỏng động lực học phân tử đối với cấu trúc không đồng nhất và quá trình khuếch tán 

trong GeO2 lỏng // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 42-48. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 531.11     

243. Đỗ, Thị Phương Thảo 

        Thiết kế và sử dụng trò chơi trong dạy học vật lí 11 // Giáo dục .- 2021 .- Số 496 (kì 2- 2) , 

Tr.: 24-28. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 530.07     

244. Trần, Thị Ngọc Ánh 

        Vận dụng "Học tập dựa trên trò chơi" hỗ trợ đánh giá kết quả học tập của học sinh trong 

dạy học Vật lí trung học cơ sở // Giáo dục .- 2020 .- Số 492 (kì 2- 12) , Tr.: 28-33. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 530.07     
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245. Nguyễn, Đăng Thuấn 

        Vận dụng "Mô hình dạy học 5E" trong dạy học chương "Chất khí" (Vật lí 10) ở trường trung 

học phổ thông // Giáo dục .- 2020 .- Số 492 (kì 2- 12) , Tr.: 34-39. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 530.07     

540. HÓA HỌC 

246. Nguyễn, Tuấn Anh 

        Dạy học tích hợp giáo dục môi trường phần phi kim, Hóa học 9 ở trường trung học cơ sở // 

Khoa học giáo dục Việt nam .- 2021 .- Số 39 tháng 3 , Tr.: 25-30. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 540.712     

247.  

        Hoạt chất ức chế tế bào ung thư vú trong quả cây Thôi chanh trắng (Tetradium ruticarpum) 

// Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 65-71. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 547.8     

248. Đào, Thị Việt Anh 

        Thực trạng phát triển năng lực xây dựng kế hoạch giáo dục môn Hóa học cho giáo viên ở 

trường Trung học phổ thông // Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam .- 2021 .- Số 40 , Tr.: 18-23. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 540.7     

249. Nguyễn, Văn Đại 

        Vận dụng dạy học dự án theo mô hình Blender learning trong môn Hóa học nhằm phát triển 

năng lực tự học cho học sinh Trung học phổ thông // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 

2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 186-197. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 540.7     

250. Trương, Văn Tấn 

        Xây dựng khung năng lực tư duy logic cho học sinh qua bài tập hóa học ở trường Trung học 

phổ thông // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 198-207. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 540.7     
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550. KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

251. Đặng, Tuyết Minh 

        Ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc và công nghệ GIS phân vùng nguy cơ lũ trên lưu 

vực sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố tỉnh Hà Tĩnh // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 

.- Số 66, Tập 1 , Tr.: 198-212. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 551.4890959743     

570. KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH HỌC 

252. Đoàn, Văn Thược 

        Ảnh hưởng của nhiệt độ và pH đến khả năng sinh tổng hợp, hoạt tính và độ bền của &-

AMYLASE từ chủng vi khuẩn Bacillus subtilis V37 // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 

2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 72-79. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 579.3     

253. Nguyễn, Thị Thùy Vân 

        Cấu trúc, sinh tổng hợp và hoạt tính sinh học của các hợp chất cyclooligomer depsipeptides 

từ nấm // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 124-133. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 571.2961632     

254. Phùng, Thái Dương 

        Đánh giá biến động rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau trên cơ sở ảnh vệ tinh giai đoạn 1988 - 

2018 // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.:175-187. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 577.34     

255. Hoàng, Thị Kiều Oanh 

        Đánh giá tài nguyên khí hậu vùng biển Côn Đảo Việt Nam thông qua chỉ số khí hậu du lịch 

(TCI) // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 188-197. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 577.22     

256.  

        Đặc điểm hình thái và sinh học phân tử các chủng nấm Isaria tại Vườn quốc gia Xuân Sơn 

và Khu bảo tàng thiên nhiên Copia // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- Số 66, 

Tập 1 , Tr.: 134-145. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 571.2961632     
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257.  

        Đặc điểm phân tử vùng gen ITS-rDNA của loài Hoàng liên ô rô lá dày (Mahonia bealei 

(Fortune) carrière) của Việt Nam // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- Số 66, Tập 

1 , Tr.: 104-110. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 571.2395     

258. Lê, Thị Thủy 

        Khảo sát hiệu lực phòng trừ sâu tơ (Plutella xylostella L.) của dịch chiết thô một số loại 

thực vật // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 157-164. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 571.72     

259.  

        Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ chất đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất của nấm linh 

chi đỏ (Ganoderma lucidum) // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , 

Tr.: 165-174. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 571.2961632     

260. Trần, Thị Thúy 

        Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và lên men dịch chiết lá tía tô (Perilla frutescens (L.) 

Britton) của chủng nấm men NM3,6 // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- Số 66, 

Tập 1 , Tr.: 146-156. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 571.2396     

261. Lê, Văn Trọng 

        Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lí, sinh hóa theo tuổi phát triển của quả chuối tây (Múa 

paradisiaca L.) trồng tại Thanh Trì, Hà Nội // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- 

Số 66, Tập 1 , Tr.: 87-95. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 571.2439     

262. Hồ, Thị Hồng Vân 

        Quy trình tổ chức dạy học Sinh học 10 nhằm nâng cao định hướng nghề nghiệp cho học sinh 

// Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 208-219. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 570.7     
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263.  

        Tác động của axit salicylic đến một số chỉ tiêu sinh lí của cúc mai vàng cắt cành // Tạp chí 

Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: -. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 571.2399     

264. Lê, Thị Phượng 

        Thiết kế các hoạt động khởi động trong dạy học Sinh học ở trường Trung học cơ sở // Tạp 

chí Giáo dục .- 2021 .- Số 497 (Kì 1 - 3/2021) , Tr.: 28-31. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 570.0712     

265. Trần, Thị Huyền 

        Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề Mắt gắn với ứng dụng vào thực tiễn // Tạp chí Khoa học - 

Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 164-173. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 573.88     

266. Trần, Thị Tuyến 

        Xác định dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn ở khu vực ven biển tỉnh Nghệ An theo tiếp cận 

cộng đồng // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 122-132. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 577.70959742     

267.  

        Xác định và phân tích các gene mã hóa protein liên kết stress (SAP) ở cây đu đủ (Carica 

papaya L.) bằng phương pháp In silico // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- Số 66, 

Tập 1 , Tr.: 111-123. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 571.23626     

580. THỰC VẬT HỌC 

268.  

        Ảnh hưởng của điều kiện thiếu nước đến một số chỉ tiêu sinh lý của cây Bồ công anh Ấn Độ 

(Lactuca indica L.) // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 80-86. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 583.99     

600. CÔNG NGHỆ 

269. Nguyễn, Huy Phong 

        Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất của sinh viên ở Bình dương // Thiết bị giáo 

dục .- 2020 .- Số 231 kì 2- 12 , Tr.: 144-146. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 613.710 7     
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270.  

        Đề xuất mô hình trải nghiệm hướng nghiệp lĩnh vực công nghệ kĩ thuật cho học sinh phổ 

thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 499 (Kì 1 - 

4/2021) , Tr.: 06-11. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 621.07     

271. Nguyễn, Xuân Tý 

        Đổi mới phương pháp dạy học môn giáo dục thể chất theo hướng phát triển năng lực của 

sinh viên // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 69-71. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 613.710 7     

272. Nguyễn, Văn Luyện 

        Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục thể chất ở trường sư phạm Kỹ thuật 

Vinh // Thiết bị giáo dục .-  .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 70-72. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 613.7     

273.  

        Nghiên cứu sự khuếch tán của nguyên tử xen kẽ trong hợp kim xen kẽ AuSi với cấu trúc lập 

phương tâm diện // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 30-41. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 620.16     

274.  

        Nghiên cứu tính chất quang từ của vật liệu FexNi-xMn2O4 // Tạp chí Khoa học - Khoa học 

Tự nhiên .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 57-64. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 620.16     

275. Đỗ, Thị Mùi 

        Những thách thức và giải pháp phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững ở tỉnh Sơn La // 

Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 142-151. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 634.0959718     

276. Bùi ,Thị Yến Linh 

        Phân tích những điểm mới trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp với chuẩn mực kế 

toán công Quốc tế // Thiết bị giáo dục .- 2021 .- Số 233 kỳ 2- 1 , Tr.: 79-81. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 657.835     
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277. Ngô, Thanh Trúc 

        Thực hành thông điệp 5K trong phòng chống dịch bệnh Covid-19: Một nghiên cứu tại 

trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long // Tạp chí Giáo dục .- 

2021 .- Số 495 (Kì 1 - 2/2021) , Tr.: 47-51. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 616.9105     

278. Nguyễn, Thị Anh Thi 

        Thực trạng dạy học phát triển tư duy điện toán cho sinh viên ngành kĩ thuật điện tử - viễn 

thông thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 495 (Kì 1 - 

2/2021) , Tr.: 25-29. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 621.3     

279. Đỗ, Lệ Quyên 

        Tổng hợp và khảo sát đặc tính của đơn lớp MoS2 bằng phương pháp lắng đọng pha hơi hóa 

học sử dụng tiền chất hữu cơ (MOCVD) // Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên .- 2021 .- Số 

66, Tập 1 , Tr.: 49-56. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 620.117     

280. Phùng, Thanh 

        Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí ở nước 

ta trong giai đoạn hiện nay // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 499 (Kì 1 - 4/2021) , Tr.: 01-05. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 658.31245     

281. Phạm, Phương Anh 

        Xây dựng hoạt động trải nghiệm hỗ trợ dạy học nội dung Dinh dưỡng ở người trong môn 

Khoa học 4 (Chương trình giáo dục phổ thông khoa học 2018) // Tạp chí Khoa học - Khoa học 

Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 103-113. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 613.207     

700. NGHỆ THUẬT 

282. Hoàng, Thị Mỹ Nhị 

        Đặc trưng mĩ học cổ đại Nhật Bản nhìn từ tư tưởng mĩ học cổ điển phương Đông // Tạp chí 

Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66 Tập 2 , Tr.: 29-36. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 700.952     
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283. Trần, Anh Dũng 

        Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển tốc độ di chuyển trong thi đấu cho đội tuyển cầu 

lông trường Đại học Tân Trào // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , 

Tr.: 111-119. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 796.345     

284. Trần, Trung Kiên 

        Nghiên cứu lựa chọn TEST đánh giá trình độ thể lực chuyên môn của nam sinh viên chuyên 

ngành bóng đá năm thứ 2 trường đại học thể dục thể thao Đà nẵng // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- 

Số231 kỳ 2-12 , Tr.: 78-80. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 796.334 07     

285. Lương, Thị Hà 

        Sử dụng phương pháp trò chơi và phương pháp thi đấu trong giáo dục thể chất cho sinh 

viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 48-

50. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 796.0711     

286. Nguyễn, Đức Toàn 

        Ứng dụng một số giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho sinh 

viên trường Đại học Lao động - Xã hội // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 51-

52. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 796.0711     

287. Lượng, Minh Trí 

        Vai trò của môn hình họa người trong học tập, nghiên cứu và sáng tạo nghệ thuật của sinh 

viên ngành sư phạm Mỹ thuật trường đại học Đồng tháp // Thiết bị giáo dục .- 2020 .- Số231 kỳ 

2-12 , Tr.: 57-59. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0132 

      Phân loại (DDC): 757     

288. Trần, Anh Dũng 

        Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ cho nữ vận động viên Pencak Silat tuổi 14 - 

15 Đội tuyển trẻ tỉnh Tuyên Quang // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, 

Tập 1 , Tr.: 145-154. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 796.8     
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800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC 

289. Phạm, Thị Diệu Linh 

        Áp dụng sơ đồ tư duy trực tuyến (Online mind map) trong việc cải thiện viết đoạn văn // Tạp 

chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 25-35. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 808.00223     

290. Nguyễn, Thị Hải Phương 

        Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ của Svetlana Alexievich - Những góc khuất về 

chiến tranh qua tiếng nói kháng cự của người phụ nữ // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 

2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 34-40. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 891.79     

291. Đỗ, Thị Thạch 

        Chuyển thể tác phẩm văn học trong nhà trường sang âm nhạc // Tạp chí Khoa học - Khoa 

học Xã hội .- 2021 .- Số 66 Tập 2 , Tr.: 54-63. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 807     

292. Lã, Phươngg Thúy 

        Dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ 

thông môn Ngữ văn 2018 // Tạp chí Giáo dục .- 2021 .- Số 499 (Kì 1 - 4/2021) , Tr.: 01-05. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 807.12     

293. Nguyễn, Văn Lịch 

        Đặc sắc nghệ thuật kịch thơ Huy Thông 1932 - 1945 trên phương diện đề tài ngôn ngữ của 

loại hình // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66 Tập 2 , Tr.: 37-43. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 895.9222     

294. Đỗ, Thu Hà 

        Đề xuất chuẩn đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trung học phổ thông trong tạo lập 

văn bản nghị luận // Khoa học giáo dục Việt nam .- 2021 .- Số 38 tháng 2 , Tr.: 33-38. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0229 

      Phân loại (DDC): 807.12     

295. Lê, Huy Bắc 

        Liên kí hiệu trong truyện ngắn Haruki Murakami // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 

2021 .- Số 66 Tập 2 , Tr.: 03-13. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 895.63     
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296. Nguyễn, Thị Khánh Xuân 

        Một số vấn đề về dạy học Tập làm văn ở Trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ 

thông mới // Dạy và học ngày nay .- 2021 .- Kỳ 1 - 02/2021 , Tr.: 32-33,17. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0152 

      Phân loại (DDC): 807.12     

297. Dương, Thị Ánh Tuyết 

        Nghề đạc điền và nỗi cô đơn trong Lâu đài của Franz Kafka // Tạp chí Khoa học - Khoa học 

Xã hội .- 2021 .- Số 66 Tập 2 , Tr.: 14-28. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 843.73     

298. Lê, Hải Anh 

        Thiết kế chương trình sân khấu hóa tác phẩm "Cụ Chánh Bá mất giày" của Nguyễn Công 

Hoan cho học sinh Trung học phổ thông (nghiên cứu từ lí thuyết giễu nhại) // Tạp chí Giáo dục .- 

2021 .- Số 495 (Kì 1 - 2/2021) , Tr.: 05-10. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0001 

      Phân loại (DDC): 895.9223     

299. Trương, Thanh Tòng 

        Thiết kế hồ sơ học tập trong dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học 

sinh // Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục .- 2021 .- Số 66, Tập 1 , Tr.: 37-45. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 807     

300. Trần, Thị Hồng Nhung 

        Vấn đề bình đẳng giới trong truyện ngắn các nhà văn nữ Việt Nam đương đại viết về tình 

yêu, hôn nhân, gia đình // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66 Tập 2 , Tr.: 44-

53. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 895.9223     

910. ĐỊA LÝ 

301. Nguyễn, Thị Châu 

        Du lịch di sản văn hóa của Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam // Tạp chí Khoa 

học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66 Tập 2 , Tr.: 64-72. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 915.204     

302. Nguyễn, Đức Tôn 

        Đánh giá sự phân hóa giàu nghèo của cộng đồng dân cư miền núi tỉnh Bình Định dưới góc 

độ địa lý kinh tế - xã hội // Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội .- 2021 .- Số 66, Tập 2 , Tr.: 133-

141. 

      Địa chỉ tài liệu :  TC-V/0178 

      Phân loại (DDC): 915.9754     

 


