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HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU 

 

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

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

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

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

Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng môn loại khoa 

học. 

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

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

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

000. Tin học, tri thức và hệ thống 

100. Triết học & Tâm lý học 

 100: Triết học  

 150: Tâm lý học 

 160: Lôgich học 

 170: Đạo đức học 

 180. Triết học cổ đại… 

200. Tôn giáo 

300. Khoa học xã hội 

 310: Sưu tập thống kê tổng quát 

 320: Khoa học chính trị 

 330: Kinh tế học 

 340: Luật pháp 

 350: Hành chính công và khoa học… 

 370: Giáo dục 

400. Ngôn ngữ 

500. Khoa học tự nhiên và toán học 

 510: Toán học 

 520. Thiên văn học và khoa học… 

 530. Vật lý học 

 540. Hóa học và khoa học liên quan 

 550. Khoa học về trái đất 

 

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

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

 

Trong đó:  D  = Kho đọc 

    M = Kho mượn 

    T   = Kho tra cứu 

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

    G  = Kho Giáo trình 

   LA  = Kho Luận án 

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

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

     510G29/001       :Tài liệu kho Giáo trình  

     V-TK/1000        :Tài liệu kho Tra cứu 

    560. Cổ sinh vật học. Cổ động… 

    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. Giang, Hồng Quang. 

      Sử dụng độ đo thông tin tương hỗ để phát hiện mối quan hệ giữa các phần tử sinh học từ dữ 

liệu/ Giang Hồng Quang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Máy tính định hướng ứng dụng, Chuyên 

ngành: Khoa học máy tính: 60.48.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 49 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3588 

     Phân loại (DDC): 006.2  

     *Tóm tắt : Khái niệm cơ bản trong sinh học: mạng sinh học, mạng tương tác protein, mạng 

trao đổi chất, dữ liệu chuỗi thời gian, dữ liệu mô phỏng,... Phát hiện mối quan hệ sinh học giữa 

các phần tử sinh học từ dữ liệu bằng phương pháp sử dụng độ đo thông tin tương hỗ. Cài đặt và 

ứng dụng độ đo thông tin tương hỗ để phát hiện mối quan hệ giữa các phần tử sinh học từ dữ liệu 

biểu hiện gene. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Quỳnh Diệp - TS 

002. Hoàng, Lai Vân. 

      Xây dựng hệ tư vấn chọn nghề cho Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Cư Kuin/ 

Hoàng Lai Vân: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Công nghệ thông tin, Chuyên ngành: Hệ thống thông 

tin: 60.48.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 75 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3549 

     Phân loại (DDC): 006.33  

     *Tóm tắt : Giới thiệu tổng quan về hệ chuyên gia, cấu trúc và chức năng của các thành phần 

trong hệ chuyên gia. Trình bày cơ sở tri thức và các hình thức suy diễn, thiết kế mô hình tư vấn 

và trang bị cơ sở tri thức cho chương trình. Trình bày phương pháp sử dụng hệ thống và chạy 

chương trình. 

     Người hướng dẫn : Phạm Thị Anh Lê - TS 

003. Hoàng, Oanh. 

      Định tuyến xe giao hàng với đơn hàng được chia nhỏ/ Hoàng Oanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa 

học Hệ thống thông tin, Chuyên ngành: Hệ thống thông tin: 60.48.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2017 . - 60 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3757 

     Phân loại (DDC): 005.741  

     *Tóm tắt : Tổng quan về bài toán định tuyến xe, các biến thể của bài toán cũng như các giải 

pháp để giải quyết bài toán. Giới thiệu bài toán định tuyến xe với đơn hàng được chia nhỏ: phát 

biểu bài toán, diễn tả độ phức tạp của bài toán cũng như các phương pháp đã sử dụng để giải 

quyết bài toán. Diễn tả cách thức cài đặt, bộ dữ liệu thực nghiệm và đánh giá thực nghiệm cho mô 

hình được xây dựng. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Trung Kiên - TS 
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004. Lê, Chí Chung. 

      Giải bài toán cực tiểu hóa độ trễ bằng thuật toán tối ưu bầy đàn/ Lê Chí Chung: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học máy tính, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 60.48.01.01 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2017 . - 40 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3586 

     Phân loại (DDC): 006.31  

     *Tóm tắt : Bài toán cực tiểu hóa độ trễ. Chiến lược tối ưu hóa bầy đàn. Thuật toán đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thế Lộc - TS 

005. Lê, Phương Chi. 

      Tìm hiểu cơ sở dữ liệu NOSQL loại đồ thị và ứng dụng vào bài toán tìm kiếm hành trình bay/ 

Lê Phương Chi: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Thông tin, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 

60.48.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 78 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3465 

     Phân loại (DDC): 005.75  

     *Tóm tắt : Luận văn tìm hiểu mô hình cơ sở dữ liệu đồ thị. Tìm hiểu và cài đặt cơ sở dữ liệu 

đồ thị trên hệ quản trị Neo4j. Đánh giá và so sánh hiệu năng giữa cơ sở dữ liệu đồ thị và cơ sở dữ 

liệu quan hệ  trong một số trường hợp cụ thể. Xây dựng ứng dụng quản lý phân tích mạng sinh 

học. 

     Người hướng dẫn : Lê Thị Tú Kiên - TS 

006. Lê, Quang Vinh. 

      Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị trọng số đặc biệt/ Lê Quang Vinh: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Công nghệ thông tin, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 60.48.01.01 . - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 54 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3641 

     Phân loại (DDC): 005.1015115  

     *Tóm tắt : Tìm hiểu các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất. Đề xuất các sửa đổi, cải tiến thuật 

toán, lập phương trình để kiểm thử và đánh giá thuật toán. 

     Người hướng dẫn : Vũ Đình Hòa - PGS.TSKH 

007. Lò, Quý Dương. 

      Định tuyến đa đường trong ảo hóa chức năng mạng/ Lò Quý Dương: Luận văn Thạc sĩ Khoa 

học máy tính định hướng ứng dụng, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 60.48.01.01 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 49 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3550 

     Phân loại (DDC): 004.65  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu về ảo hóa chức năng mạng. Nghiên cứu giải thuật tối thiểu độ trễ trong 

ảo hóa chức năng mạng từ giải thuật tối thiểu mức độ sử dụng liên kết lớn nhất. 

     Người hướng dẫn : Phạm Tuấn Minh - TS 
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008. Mounphine,Phonepanya. 

      Tăng hiệu năng website sử dụng kết hợp nhiều loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu/ Mounphine 

Phonepanya: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Công nghệ Thông tin, Chuyên ngành: Khoa học máy 

tính: 60.48.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 49 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3637 

     Phân loại (DDC): 005.74068  

     *Tóm tắt : Luận văn tìm hiểu cách tăng hiệu năng cho website sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu NoSQL-Redis. Xây dựng ứng dụng web có sử dụng Redis và so sánh hiệu năng của nó với 

ứng dụng khi không dùng Redis. 

     Người hướng dẫn : Phạm Thọ Hoàn - PGS.TS 

009. Ngô, Thanh Bình. 

      Nghiên cứu và xây dựng hệ thống xác thực văn bản bằng chữ kí số tại Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Sơn La/ Ngô Thanh Bình: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Máy tính định hướng ứng dụng, 

Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 60.48.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 56 tr. + 

phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3552 

     Phân loại (DDC): 005.82  

     *Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận về hệ thống tin mật, hệ mật mã RSA, an toàn thông tin, 

chứng thực thông tin, chữ kí số,... Khảo sát hiện trạng và phân tích thiết kế hệ thống bài toán xác 

thực chữ kí số. Tiến hành cài đặt và thực nghiệm phần mềm chữ kí số tại Sở GD & ĐT tỉnh Sơn 

La. 

     Người hướng dẫn : Phạm Đăng Hải - TS 

010. Nguyễn, Như Kiên. 

      Áp dụng giải thuật di truyền tìm phân công tối ưu cho bài toán vận chuyển luồng lớn nhất/ 

Nguyễn Như Kiên: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Chuyên ngành: Hệ thống thông tin: 

60.48.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 57 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3794 

     Phân loại (DDC): 003.54015115  

     *Tóm tắt : Trình bày các kiến thức cơ bản về lý thuyết đồ thị và giải thuật di truyền; bài toán 

phân công vận tải, thuật toán Ford - Fulkerson tìm luồng lớn nhất và áp dụng giải thuật di truyền 

để tìm phân công tối ưu có luồng vận tải lớn nhất. Thực hiện viết chương trình và thực nghiệm 

bằng các mẫu test để đánh giá tính khả thi của áp dụng giải thuật di truyền để tìm phân công tối 

ưu cho bài toán vận chuyển luồng lớn nhất. 

     Người hướng dẫn : Vũ Đình Hòa - PGS.TSKH 
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011. Nguyễn, Thị Vân. 

      Ánh xạ CSDL quan hệ vào cấu trúc OWL bảo toàn ngữ nghĩa dữ liệu/ Nguyễn Thị Vân: Luận 

văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Chuyên ngành: Hệ thống thông tin: 60.48.01.04 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 103 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3433 

     Phân loại (DDC): 005.74  

     *Tóm tắt : Trình bày khái quát các khái niệm về cơ sở dữ liệu quan hệ, lý thuyết thiết kế cơ sở 

dữ liệu quan hệ; sự ra đời, đặc điểm của Web ngữ nghĩa và khái quát chung về OWL. Trình bày 

khái niệm và phân loại ánh xạ ngữ nghĩa thừ RDB vào OWL; giới thiệu mô hình và thuật toán 

ánh xạ ngữ từ RDB vào OWL; hệ thống nghiệm ánh xạ CSDL quan hệ vào cấu trúc OWL bảo 

toàn ngữ nghĩa dữ liệu. 

     Người hướng dẫn : Phạm Thị Anh Lê - TS 

012. Nguyễn, Trung Đông. 

      Kết hợp lựa chọn đặc trưng và học đa nhân cho bài toán dự đoán bệnh ung thư buồng trứng/ 

Nguyễn Trung Đông: Luận án văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Chuyên ngành: Khoa học máy 

tính: 60.48.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 45 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3638 

     Phân loại (DDC): 005.7  

     *Tóm tắt : Tìm hiểu về bài toán phân lớp và một số các phương pháp phân lớp. Nghiên cứu về 

giảm chiều dữ liệu, cụ thể là phương pháp lựa chọn đặc trưng; tích hợp dữ liệu sử dụng phương 

pháp học đa nhân. Cài đặt và thực nghiệm trên dữ liệu bệnh nhân Ung thư buồng trứng để đánh 

giá kết quả. 

     Người hướng dẫn : Trần Đăng Hưng - PGS.TS 

013. Phùng, Thi Thơm. 

      Ứng dụng công nghệ Cloud Computing để xây dựng cổng thông tin điện tử TP. Buôn Ma 

Thuột/ Phùng Thi Thơm: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin, Chuyên ngành: Hệ thống thông 

tin: 60.48.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 71 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3477 

     Phân loại (DDC): 004.67  

     *Tóm tắt : Tổng quan về Cloud Computing và Google App Engine. Thiết kế cổng thông tin 

điện tử thành phố Buôn Ma Thuột. Xây dựng cổng thông tin điện tử thành phố Buôn Ma Thuột 

trên Google App Engine. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thế Lộc - TS 

014. Trần, Hưng Đạo. 

      Nghiên cứu thực nghiệm một số kĩ thuật phân cụm có đảm bảo tính riêng tư/ Trần Hưng Đạo: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hệ thống thông tin, Chuyên ngành: Hệ thống thông tin: 60.48.01.04 . 

- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 55 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3755 

     Phân loại (DDC): 005.74  

     *Tóm tắt : Tổng quan về các phương pháp phân cụm dữ liệu. Nghiên cứu các phương pháp 

đảm bảo tính riêng tư do quá trình phân cụm dữ liệu. Trình bày một số kĩ thuật phân cụm có đảm 

bảo tính riêng tư. 

     Người hướng dẫn : Lương Thế Dũng - PGS.TS 
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100. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

015. Đào, Minh Đức. 

      Nguy cơ sử dụng ma túy ở học sinh Trung học phổ thông/ Đào Minh Đức: Luận án Tiến sĩ 

Tâm lý học, Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành: 62.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2017 . - 150 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/4007 

     Phân loại (DDC): 155.5191  

     *Tóm tắt : Thu thập, phân tích, tổng hợp hồ sơ, tài liệu, ý kiến chuyên gia và xây dựng hệ 

thống cơ sở lý luận nghiên cứu nguy cơ sử dụng ma túy ở học sinh THPT. Tìm hiểu nguy cơ 

trước khi sử dụng ma túy ở các học viên cai nghiện tại các Trung tâm ở Hà Nội và tìm hiểu thực 

trạng học sinh THPT có nguy cơ sử dụng ma túy tại một số trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Đề 

xuất và thực nghiệm biện pháp phòng ngừa đối với học sinh THPT có nguy cơ sử dụng ma túy. 

     Người hướng dẫn : Phan Trọng Ngọ - PGS.TS 

016. Hà, Thị Duyên. 

      Nâng cao nhận thức về thế giới quan duy vật biện chứng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp 

huyện ở tỉnh Yên Bái hiện nay/ Hà Thị Duyên: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết 

học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 113 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3441 

     Phân loại (DDC): 146.3207  

     *Tóm tắt : Trình bày các vấn đề lý luận và thực tiễn của đề tài, các khái niệm cơ bản: thế giới 

quan, thế giới quan duy vật biện chứng; nhận thức, nâng cao nhận thức, đội ngũ cán bộ chủ chốt 

cấp huyện; các đặc điểm của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện. Đánh giá thành tựu, hạn chế; 

nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về thế giới quan duy vật biện 

chứng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở tỉnh Yên Bái hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Lê Thị Vân Anh - TS 

017. Nguyễn, Hà Thu. 

      Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội hiện nay/ Nguyễn Hà Thu: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 

. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 75 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3747 

     Phân loại (DDC): 153.4208832425970140959731  

     *Tóm tắt : Phân tích phạm trù năng lực tư duy lý luận, những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực 

tư duy lý luận và vai trò của nó đối với hoạt động của các cán bộ Đoàn huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội; thực trạng việc nâng cao năng lực tư duy lý luận và đề xuất một số giải pháp nhằm 

nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ Đoàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

trong thời gian tới. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Cư - PGS.TS 
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018. Nguyễn, Thanh Tùng. 

      Sự thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên học chương trình II ở Trường Cao đẳng Sư 

phạm Thái Bình/ Nguyễn Thanh Tùng: Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học, Chuyên ngành: Tâm lí học: 

60.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 89 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3750 

     Phân loại (DDC): 158.7  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận có liên quan như: Thích ứng, thích ứng tâm lí, 

hoạt động học tập, chương trình II, thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên học chương 

trình II. Trên cơ sở khảo sát thực trạng, luận văn đề xuất một số biện pháp tác động sư phạm 

nhằm nâng cao sự thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên học chương trình II ở Trường 

Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Đức Sơn - PGS.TS 

019. Phạm, Bích Hường. 

      Kỹ năng làm việc nhóm trong học tập của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I/ 

Phạm Bích Hường: Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học, Chuyên ngành: Tâm lý học: 60.31.04.01 . - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 100 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3795 

     Phân loại (DDC): 158.2  

     *Tóm tắt : Xác định cơ sở lý luận về kỹ năng làm việc nhóm trong học tập của học viên cảnh 

sát. Tìm hiểu thực trạng mức độ kỹ năng làm việc nhóm trong học tập của học viên Trường Cao 

đẳng Cảnh sát nhân dân I và xác định các yếu tố ảnh hưởng. Đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao 

mức độ kỹ năng làm việc nhóm trong học tập của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 

I. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Văn Đoạt - TS 

020. Phạm, Thị Vân Anh. 

      Phát huy vai trò của văn hóa trong kinh doanh ở Việt Nam hiện nay/ Phạm Thị Vân Anh: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2017 . - 85 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3765 

     Phân loại (DDC): 174.4  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa và kinh doanh. Nghiên cứu 

vai trò của văn hóa trong kinh doanh ở Việt Nam trong điều kiện nước ta chuyển sang nền kinh tế 

thị trường. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa kinh doanh ở 

Việt Nam trong thời gian tới. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thường - PGS.TS 
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200. TÔN GIÁO 

021. Dương, Thị Phượng. 

      Văn hóa tâm linh trong phong tục thờ cúng tổ tiên và ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh 

thần của người dân ở tỉnh Hải Dương hiện nay/ Dương Thị Phượng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 90 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3766 

     Phân loại (DDC): 202.130959734  

     *Tóm tắt : Khái lược về văn hóa tâm linh và biểu hiện của văn hóa tâm linh trong phong tục 

thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam. Phân tích, trình bày thực trạng hoạt động thờ cúng tổ tiên tại Hải 

Dương, những mặt tích cực và hạn chế. Chỉ ra ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa tâm linh trong 

phong tục thờ cúng tổ tiên tới đời sống tinh thần của người dân tỉnh Hải Dương hiện nay. Đề xuất 

một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của phong tục này ở Hải Dương. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thường - PGS.TS 

022. Vũ, Đình Quyến. 

      Quan niệm sống phúc âm của tín hữu Kitô ở tỉnh Hải Dương hiện nay/ Vũ Đình Quyến: Luận 

văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2017 . - 74 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3856 

     Phân loại (DDC): 241.63  

     *Tóm tắt : Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về quan niệm "sống phúc âm" trong tôn giáo 

và làm rõ nội dung, vị trí, vai trò của quan niệm "sống phúc âm" đối với người Kitô  giáo. Trên 

cơ sở phân tích thực trạng, luận văn đề ra phương hướng và giải pháp để phát huy quan niệm 

"sống phúc âm" của cộng đồng Kitô giáo tại Hải Dương. 

     Người hướng dẫn : Lương Công Lý - TS 

023. Vũ, Thị Hạnh. 

      Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội đền Kiếp Bạc hiện nay/ Vũ Thị Hạnh: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 

. - 109 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3752 

     Phân loại (DDC): 294.3450959734  

     *Tóm tắt : Trình bày những lí luận cơ bản về lễ hội cũng như vai trò của lễ hội trong việc bảo 

tồn và phát huy giá trị lễ hội đền Kiếp Bạc hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng bảo tồn để đề 

xuất một số giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội đền Kiếp Bạc hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Bùi Thị Tỉnh - PGS.TS 
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300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

024. Nguyễn, Thị Thủy. 

      Tính đa dạng trong văn hóa làng nghề truyền thống ở huyện Thường Tín Hà Nội hiện nay/ 

Nguyễn Thị Thủy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . 

- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 80 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3860 

     Phân loại (DDC): 306.47  

     *Tóm tắt : Khái quát những vấn đề lí luận chung về đa dạng văn hóa, làng nghề truyền thống, 

văn hóa làng nghề, tính đa dạng trong văn hóa làng nghề truyền thống; cơ sở hình thành và đặc 

điểm của làng nghề truyền thống. Phân tích nội dung, biểu hiện của tính đa dạng trong văn hóa 

các làng nghề truyền thống. Tìm ra và đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần bảo vệ, gìn giữ 

và phát huy tính đa dạng trong văn hóa làng nghề truyền thống; đặc biệt không làm mất đi bản 

sắc văn hóa làng nghề ở huyện Thường Tín Hà Nội hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Vũ Thị Kim Dung - TS 

025. Phí, Ngọc Thái. 

      Giáo dục phòng ngừa tảo hôn cho học sinh phổ thông trong cộng đồng người dân tộc thiểu số 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La/ Phí Ngọc Thái: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên 

ngành: Giáo dục và Phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 107 

tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3819 

     Phân loại (DDC): 306.810959718  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tảo hôn và giáo dục phòng ngừa tảo hôn cho học 

sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số. Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng, luận văn đề 

xuất các biện pháp giáo dục phòng ngừa tảo hôn học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

     Người hướng dẫn : Trương Xuân Cừ - TS 

320. CHÍNH TRỊ 

026. Đặng, Thị Hồng Liên. 

      Quan hệ Hủa Phăn (Lào) - Sơn La (Việt Nam) từ năm 1975 đến năm 2012/ Đặng Thị Hồng 

Liên: Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử thế giới: 62.22.03.11 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2017 . - 178 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/4111 

     Phân loại (DDC): 327.59405971809047  

     *Tóm tắt : Phân tích những cơ sở của mối quan hệ giữa hai tỉnh Hủa Phăn (Lào) và Sơn La 

(Việt Nam). Phân tích các nhân tố tác động đến quan hệ Hủa Phăn - Sơn La qua từng giai đoạn. 

Làm rõ mối quan hệ giữa hai tỉnh Hủa Phăn, Sơn La trên các lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc 

phòng, kinh tế, văn hóa, y tế qua hai giai đoạn: 1975 - 1986; 1986 - 2012. Đánh giá những thành 

tựu, hạn chế, rút ra nhận xét về quan hệ giữa hai tỉnh Hủa Phăn, Sơn la trong những năm 1975 - 

2012. 

     Người hướng dẫn : Văn Ngọc Thành - PGS.TS%Nguyễn Thị Huyền Sâm - TS 
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333. KINH TẾ HỌC ĐẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 

027. Nguyễn, Thị Hồng Anh. 

      Giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên nước thông qua hoạt động cộng đồng cho sinh viên 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường/ Nguyễn Thị Hồng Anh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

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

Nội, 2017 . - 150 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3857 

     Phân loại (DDC): 333.910711  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên nước cho sinh viên 

thông qua hoạt động cộng đồng. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá và phân tích thực trạng, luận văn 

đề xuất giải pháp giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên nước cho sinh viên thông qua tổ chức hoạt 

động cộng đồng. 

     Người hướng dẫn : Phạm Hồng Quang - GS.TS 

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

028. Lê, Thị Hồng Khuyên. 

      Nguyên tắc tính thực tiễn trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - 

Lênin phần Kinh tế chính trị ở trường Đại học, Cao đẳng hiện nay/ Lê Thị Hồng Khuyên: Luận 

án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luậ và Phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục 

chính trị: 62.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 162 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/4108 

     Phân loại (DDC): 335.430711  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận vận dụng nguyên tắc tính thực tiễn trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin phần Kinh tế chính trị ở trường Đại học, 

Cao đẳng hiện nay. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, luận án đề xuất các biện pháp vận dụng hiệu 

quả nguyên tắc tính thực tiễn trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - 

Lênin phần Kinh tế chính trị ở trường Đại học, Cao đẳng hiện nay. Tổ chức thực nghiệm sư phạm 

để kiểm chứng tính khoa học, tính khả thi, tính hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất trong luận 

án. 

     Người hướng dẫn : Trần Thị Mai Phương - PGS.TS 

029. Nguyễn, Văn Quân. 

      Vận dụng tư tưởng biện chứng của Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 

thời đại trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Văn Quân: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2017 . - 97 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3863 

     Phân loại (DDC): 335.4346  

     *Tóm tắt : Làm rõ một số vấn đề lý luận về việc vận dụng tư tưởng biện chứng của Hồ Chí 

Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong quá trình hội nhập quốc tế của 

Việt Nam hiện nay. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu trong việc vận dụng 

tư tưởng biện chứng của Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong 

hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Kim Phượng - TS 
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338. SẢN XUẤT 

030. Mai, Thị Tuyết. 

      Kinh tế nông nghiệp tỉnh Hà Nam từ năm 1890 đến năm 1945/ Mai Thị Tuyết: Luận án Tiến 

sĩ Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 62.22.03.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . 

- 150 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/4107 

     Phân loại (DDC): 338.185973709034  

     *Tóm tắt : Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Giới thiệu kinh tế nông 

nghiệp tỉnh Hà Nam từ năm 1890 đến năm 1918, từ năm 1919 đến năm 1945. Trình bày đặc điểm 

và tác động của những biến đổi kinh tế nông nghiệp đến kinh tế, xã hội nông thôn tỉnh Hà Nam từ 

năm 1890 đến năm 1945. 

     Người hướng dẫn : Vũ Thị Hòa - PGS.TS%Phạm Quốc Sử - PGS.TS 

031. Trần, Thị Minh Hải. 

      Phát triển nông nghiệp huyện Ba Vì thành phố Hà Nội giai đoạn 2008 - 2015/ Trần Thị Minh 

Hải: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học: 60.31.05.01 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2017 . - 112 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3742 

     Phân loại (DDC): 338.1095793109051  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn từ các nghiên cứu đã có về phát triển nông 

nghiệp dưới góc độ địa lí học. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông 

nghiệp ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp và đề xuất 

định hướng, một số giải pháp góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả trong tương 

lai. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Minh Tuệ - PGS.TS 

370. GIÁO DỤC 

032. Boun, Yong Sia Por Vang. 

      Huy động cộng đồng trong giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh Trung học phổ thông 

tỉnh Luang Pra Bang/ Boun Yong Sia Por Vang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên 

ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 139 

tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3818 

     Phân loại (DDC): 373.110209594  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động huy động cộng đồng trong giáo dục bảo 

vệ môi trường cho học sinh Trung học phổ thông. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá và phân tích thực 

trạng, luận văn đề xuất các biện pháp huy động cộng đồng trong giáo dục bảo vệ môi trường cho 

học sinh Trung học phổ thông tỉnh Luang Pra Bang. 

     Người hướng dẫn : Trần Quốc Thành - GS.TS 
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033. Bùi, Đắc Tú. 

      Khảo sát và đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên Tin học ở cấp THCS trên địa bàn thành 

phố Hà Nội/ Bùi Đắc Tú: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và 

phương pháp dạy học bộ môn Tin: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 96 tr. + 

phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3708 

     Phân loại (DDC): 373.1144  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở khoa học, lí luận và thực tiễn của đề tài. Tìm hiểu chủ trương đổi 

mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông. Khảo sát và đánh giá thực tiễn dạy học bộ môn Tin 

học và mối quan hệ giữa môn Tin học và các môn học khác trong trường phổ thông. Đề xuất một 

số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tin học ở cấp THCS trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 

     Người hướng dẫn : Hồ Cẩm Hà - PGS.TS 

034. Bùi, Tá Vinh. 

      Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ 

Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu thị trường lao động/ Bùi Tá Vinh: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy bộ môn Kỹ thuật Công nghiệp: 

60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 151 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3789 

     Phân loại (DDC): 378.013  

     *Tóm tắt : Làm rõ cơ sở lý luận về tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp đáp ứng nhu cầu 

thị trường lao động. Trên cơ sở khảo sát và đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất các phương 

pháp tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ 

Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị 

trường lao động. Tổ chức kiểm nghiệm đánh giá các phương pháp đã đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Bùi Văn Hưng - TS 

035. Bùi, Thị Nên. 

      Giáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh lớp 1 qua việc dạy học nghe - nói/ Bùi Thị Nên: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học: 60.14.01.01 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 126 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/4116 

     Phân loại (DDC): 372.44  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng của việc dạy học nội dung luyện nghe - nói 

cho học sinh lớp 1. Đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp thông qua luyện nghe - 

nói cho học sinh lớp 1. Tổ chức dạy học thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm. 

     Người hướng dẫn : Lê Phương Nga - GS.TS 
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036. Cao, Thị Hường. 

      Xây dựng hệ thống bài tập giúp học sinh lớp 4, lớp 5 thực hành về từ loại tiếng Việt/ Cao Thị 

Hường: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục học (Giáo dục tiểu học): 

60.14.01.01 . - 105 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3543 

     Phân loại (DDC): 372.6595922044  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc xây dựng các bài tập từ loại 

tiếng Việt. Nghiên cứu nội dung dạy học từ loại ở lớp 4, lớp 5. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, luận 

văn đề xuất một số biện pháp dạy về từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4, lớp 5, góp 

phần nâng cao chất lượng dạy học luyện từ và câu lớp 4, lớp 5. Thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Đặng Thị Kim Nga - TS 

037. Đỗ, Thị Thu Thủy. 

      Kiểm tra, đánh giá môn tiếng Việt lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực/ Đỗ Thị Thu 

Thủy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục tiểu học: 60.14.01.01 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 99 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3793 

     Phân loại (DDC): 372.6595922044  

     *Tóm tắt : Cơ sở lí luận và thực tiễn của kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của 

HS trong dạy học nói chung và dạy học tiếng Việt ở trường Tiểu học nói riêng. Đề xuất, xây 

dựng đề kiểm tra, đánh giá định kì môn tiếng Việt lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực. 

Tiến hành thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Lê Phương Nga - GS.TS 

038. Giàng, A Ký. 

      Biện pháp huy động cộng đồng trong duy trì phổ cập giáo dục Trung học cơ sở tại huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La/ Giàng A Ký: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và 

Phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 91 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3770 

     Phân loại (DDC): 373.01150959718  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về huy động cộng đồng trong việc phổ cập giáo dục và 

duy trì kết quả phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Trên cơ sở khảo sát và đánh giá thực trạng, 

luận văn đề xuất một số biện pháp huy động cộng đồng trong duy trì phổ cập giáo dục Trung học 

cơ sở trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

     Người hướng dẫn : Phạm Thị Kim Anh - TS 

039. Lê, Thị Tuyết Trinh. 

      Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng đánh giá quá trình trong dạy học môn Toán ở Tiểu học/ Lê 

Thị Tuyết Trinh: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp 

dạy học bộ môn Toán: 62.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 157 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3434 

     Phân loại (DDC): 372.70712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lí luận về đánh giá quá trình trong dạy học môn Toán 

ở Tiểu học; kĩ năng đánh giá quá trình trong dạy học nói chung và môn Toán ở tiểu học nói riêng 

cần rèn luyện cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. Khảo sát thực trạng và đề xuất các biện 

pháp sư phạm nhằm rèn luyện kĩ năng đánh giá quá trình trong dạy học môn Toán cho sinh viên 

ngành Giáo dục Tiểu học trong quá trình đào tạo tại các trường Đại học. Thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Trần Trung - PGS. TS%Chu Cẩm Thơ - PGS.TS 
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040. Lò, Thị Thủy. 

      Huy động các nguồn lực cộng đồng trong phát triển các trường Trung học cơ sở đạt chuẩn 

Quốc gia tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La/ Lò Thị Thủy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, 

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

2017 . - 109 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3768 

     Phân loại (DDC): 373.1190959718  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về việc huy động cộng đồng tham gia phát triển đối với 

các trường THCS. Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp huy động cộng đồng tham gia phát 

triển các trường THCS tại thành phố Sơn La trong giai đoạn hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Phó Đức Hòa - PGS.TS 

041. Ngô, Thị Hải Yến. 

      Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh nhằm 

củng cố biểu tượng về biển - đảo cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi/ Ngô Thị Hải Yến: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục mầm non: 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2017 . - 101 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3763 

     Phân loại (DDC): 372.357044  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc thiết kế và sử dụng trò chơi học tập 

trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh nhằm củng cố biểu tượng về biển - đảo cho trẻ 

mẫu giáo lớn. Đề xuất cách thiết kế trò chơi học tập và hướng dẫn sử dụng trong hoạt động khám 

phá môi trường xung quanh nhằm củng cố biểu tượng về biển - đảo cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. 

Thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Hoàng Thị Phương - PGS.TS 

042. Ngô, Thị Huệ. 

      Biện pháp tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất sức mạnh cho trẻ 5 - 6 tuổi/ Ngô 

Thị Huệ: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục học (Giáo dục mầm 

non): 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 84 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3777 

     Phân loại (DDC): 372.868044  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến việc tổ chức trò chơi vận động nhằm phát 

triển tố chất sức mạnh cho trẻ 5 - 6 tuổi. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, luận văn đề xuất một 

số biện pháp để tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất sức mạnh cho trẻ 5 - 6 tuổi. 

Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm chứng tính khả thi của các biện pháp đề ra. 

     Người hướng dẫn : Đặng Hồng Phương - PGS.TS 
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043. Nguyễn, Thị Hạnh. 

      Quản lí hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lí trường Mầm non theo hướng tiếp cận năng lực ở 

trường CĐSP Thái Bình/ Nguyễn Thị Hạnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên 

ngành: Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 101 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3937 

     Phân loại (DDC): 378.111  

     *Tóm tắt : Hệ thống, xây dựng cơ sở lí luận về quản lí hoạt động bồi dưỡng CBQL trường 

MN theo hướng tiếp cận năng lực. Mô tả, phân tích và đánh giá thực trạng quản lí hoạt động bồi 

dưỡng CBQL trường MN ở trường CĐSP Thái Bình. Từ đó, đề xuất và khảo nghiệm các biện 

pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng CBQL trường MN theo tiếp cận năng lực ở trường CĐSP Thái 

Bình. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Tiến Sỹ - PGS.TS 

044. Nguyễn, Thị Hằng Nga. 

      Sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ 5 - 6 tuổi/ Nguyễn 

Thị Hằng Nga: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục mầm non: 

62.14.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 140 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/4113 

     Phân loại (DDC): 372.1337  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận của việc sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng định hướng 

không gian cho trẻ 5 - 6 tuổi. Xác định thực trạng của việc sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả 

năng định hướng không gian cho trẻ 5 - 6 tuổi. Xây dựng cách thức lựa chọn và sử dụng hệ thống 

trò chơi nhằm phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ 5 - 6 tuổi. Thực nghiệm sư 

phạm. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Thị Minh Liên - PGS.TS%Trần Thị Ngọc Trâm - TS 

045. Nguyễn, Thị Huyền. 

      Kiểm tra, đánh giá môn tiếng Việt lớp 2 theo định hướng phát triển năng lực/ Nguyễn Thị 

Huyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục tiểu học: 60.14.01.01 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 94 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3792 

     Phân loại (DDC): 372.6595922044  

     *Tóm tắt : Cơ sở lí luận về đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng 

môn tiếng Việt 2, các yêu cầu về kĩ thuật xây dựng câu hỏi trong bộ đề kiểm tra kiến thức kĩ năng 

môn tiếng Vệt 2. Xây dựng bộ đề kiểm tra kiến thức kĩ năng môn tiếng Việt 2. Sử dụng bộ đề đối 

với các lớp thực nghiệm, trên cơ sở đó sánh, đối chiếu với các lớp đối chứng để đánh giá độ tin 

cậy, độ khó và độ phân biệt của bộ đề, kịp thời chỉnh sửa các câu hỏi chưa phù hợp, hoàn chỉnh 

bộ đề. 

     Người hướng dẫn : Lê Phương Nga - GS.TS 
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046. Nguyễn, Thị Lan. 

      Hình thành hiểu biết về nghệ thuật tạo hình truyền thống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua 

hoạt động làm quen với gốm Phù Lãng/ Nguyễn Thị Lan: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, 

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 98 tr. + 

phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3791 

     Phân loại (DDC): 372.5044  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về giáo dục thẩm mĩ, việc hình thành hiểu biết về 

văn hóa nghệ thuật; nghiên cứu về gốm truyền thống, gốm Phù Lãng và về phương pháp tổ chức 

hoạt động hình thành hiểu biết về NTTHTT cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Tìm hiểu thực trạng việc 

tổ chức hoạt động tạo hình hiểu biết về NTTHTT tại một số trường Mầm non thuộc tỉnh Bắc 

Ninh và mức độ hiểu biết về NTTHTT của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Đề xuất và thực hiện một số 

biện pháp hình thành hiểu biết về NTTHTT cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động làm 

quen với gốm Phù Lãng. 

     Người hướng dẫn : Lê Thị Thanh Thủy - PGS.TS 

047. Nguyễn, Thị Ngọc Châm. 

      Tư tưởng giáo dục con người của Fukuzawa Yukichi và giá trị hiện thời của nó/ Nguyễn Thị 

Ngọc Châm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 96 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3729 

     Phân loại (DDC): 370.12  

     *Tóm tắt : Khái lược về điều kiện hình thành tư tưởng giáo dục con người của Fukuzawa 

Yukichi; khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Fukuzawa Yukichi. Phân tích nội dung tư tưởng 

giáo dục con người của Fukuzawa Yukichi trên phương diện giáo dục phẩm chất và năng lực qua 

một số tác phẩm. Từ đó, làm rõ giá trị tư tưởng giáo dục con người của Fukuzawa Yukichi đối 

với giáo dục Nhật Bản và giáo dục Việt Nam, rút ra một số hạn chế trong tư tưởng giáo dục con 

người của Fukuzawa Yukichi. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Bá Cường - PGS.TS 

048. Nguyễn, Thị Phương Mai. 

      Rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Mầm non theo tiếp cận phát triển 

năng lực/ Nguyễn Thị Phương Mai: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo 

dục học: 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 105 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3817 

     Phân loại (DDC): 378.17943  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên theo hướng 

tiếp cận phát triển năng lực. Điều tra thực trạng rèn luyện kỹ năng tự học của sinh viên ngành 

Mầm non hệ Cao đẳng. Đề xuất một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên Cao 

đẳng Sư phạm Mầm non theo tiếp cận phát triển năng lực. 

     Người hướng dẫn : Đào Thanh Âm - PGS.TS 
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049. Nguyễn, Thị Thương. 

      Rèn luyện kỹ năng tự học môn Giáo dục học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái 

Bình theo học chế tín chỉ/ Nguyễn Thị Thương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên 

ngành: Giáo dục học: 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 97 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3775 

     Phân loại (DDC): 378.17943  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về kỹ năng tự học môn Giáo dục học theo học chế tín chỉ. 

Trên cơ sở khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất các biện pháp rèn luyện 

kỹ năng tự học môn Giáo dục học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình theo học 

chế tín chỉ. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Hải - PGS.TS 

050. Nguyễn, Thu Hương. 

      Quản lý hoạt động thực hành ngành quản trị nhà hàng ở trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội/ 

Nguyễn Thu Hương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Quản lý giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo 

dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 93 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3509 

     Phân loại (DDC): 378.1784  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học thực hành ở trường Cao 

đẳng. khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động dạy học thực hành 

ngành Quản trị nhà hàng ở trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. 

     Người hướng dẫn : Võ Thị Minh Chí - PGS.TS 

051. Nguyễn, Văn Hoan. 

      Tổ chức hoạt động ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo hướng 

xây dựng xã hội học tập/ Nguyễn Văn Hoan: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên 

ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 94 

tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3816 

     Phân loại (DDC): 374.1  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận tổ chức hoạt động ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên theo hướng xây dựng xã hội học tập. Trên cơ sở khảo sát và đánh giá 

thực trạng, luận văn đề xuất biện pháp tổ chức hoạt động ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên theo hướng xây dựng xã hội học tập. Khảo nghiệm và thực nghiệm biện 

pháp tổ chức hoạt động ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo hướng 

xây dựng xã hội học tập. 

     Người hướng dẫn : Lê Huy Hoàng - PGS.TS 



Thư mục thông báo Luận án,Luận văn - Số 05 năm 2019 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 19 

052. Phạm, Thị Hoa. 

      Phát triển chương trình nhà trường môn Tiếng Việt lớp 2 cho học sinh Hà Nội/ Phạm Thị 

Hoa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học: 60.14.01.01 . - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 88 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3821 

     Phân loại (DDC): 372.6595922043  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu và vận dụng những vấn đề lí luận về phát triển chương trình nhà 

trường và dạy học tích hợp để rà soát, tinh giản, bổ sung và sắp xếp lại, ... các nội dung dạy học 

Tiếng Việt 2 theo hướng phát triển chương trình nhà trường. Thiết kế chương trình nhà trường 

môn Tiếng Việt 2 ở một số nội dung; thiết kế các hoạt động dạy học thực nghiệm. Thực nghiệm 

sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Phan Thị Phương Dung - TS 

053. Phạm, Thị Huế. 

      Quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Yên Khánh tỉnh Ninh 

Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay/ Phạm Thị Huế: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 

109 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3776 

     Phân loại (DDC): 374.1102  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động dạy học văn hóa chương 

trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông ở Trung tâm giáo dục thường xuyên. Trên 

cơ sở khảo sát và đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học 

văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông ở Trung tâm giáo dục 

thường xuyên huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thành Vinh - PGS.TS 

054. Phạm, Xuân Đỉnh. 

      Quản lí bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường Trung học cơ sở quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội/ Phạm Xuân Đỉnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 

60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 95 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3851 

     Phân loại (DDC): 373.12540959731  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về bồi dưỡng học sinh giỏi và quản lý bồi dưỡng học 

sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở. Trên cơ sở khảo sát thực trạng, luận văn đề xuất biện pháp 

quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường Trung học cơ sở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Khảo nghiệm tính cần thiết và mức độ khả thi của biện pháp quản lý đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Thức - PGS.TS 
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055. Trần, Thanh Tuấn. 

      Giáo dục năng lực tự học dựa vào cộng đồng cho học sinh trường Trung học phổ thông Dân 

tộc nội trú huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên/ Trần Thanh Tuấn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

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

Nội, 2017 . - 87 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3784 

     Phân loại (DDC): 373.13943  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về giáo dục năng lực tự học dựa vào cộng đồng cho học 

sinh trường Dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Trên cơ 

sở khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất những biện pháp giáo dục năng 

lực tự học dựa vào cộng đồng cho học sinh trường Dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện 

Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hà Lan - TS 

400. NGÔN NGỮ HỌC 

056. Đặng, Thanh Giang. 

      Nghiên cứu văn bản Ấu học Hán tự tân thư/ Đặng Thanh Giang: Luận văn Thạc sĩ Hán Nôm, 

Chuyên ngành: Hán Nôm: 60.22.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 155 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3796 

     Phân loại (DDC): 495.179597  

     *Tóm tắt : Sách giáo khoa Ấu học Hán tự tân thư trong chương trình Cải lương Giáo dục 

Khoa cử 1906 - 1917. Trình bày vấn đề văn bản và nội dung của sách Ấu học Hán tự tân thư. 

Nhấn mạnh phương pháp giảng dạy của sách Ấu học Hán tự tân thư. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Tú Mai - TS 

057. Đinh, Thế Trung. 

      Nghiên cứu văn bản Âm chất giải âm/ Đinh Thế Trung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, 

Chuyên ngành: Hán Nôm: 60.22.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 84 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3786 

     Phân loại (DDC): 495.922  

     *Tóm tắt : Giới thiệu tác giả và văn bản tác phẩm Âm chất giải âm. Trình bày cấu trúc chữ 

Nôm trong Âm chất giải âm. Chỉ ra giá trị nghệ thuật và tôn giáo của tác phẩm Âm chất giải âm. 

     Người hướng dẫn : Dương Tuấn Anh - PGS.TS 

058. Phạm, Thị Tuyết Minh. 

      Lịch sự trong phỏng vấn báo chí/ Phạm Thị Tuyết Minh: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên 

ngành: Ngôn ngữ Việt Nam: 62.22.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 163 tr. + phụ 

lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/4110 

     Phân loại (DDC): 418  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý thuyết liên quan đến phỏng vấn ở hai góc độ: phỏng vấn với tư 

cách là một thể loại báo chí và phỏng vấn với tư cách là một độc thoại với các đặc điểm riêng về 

nhân vật giao tiếp, vai giao tiếp, quan hệ liên nhân, hoàn cảnh giao tiếp,... Thống kê, phân tích 

các hành động ngôn từ phổ biến trong cặp trao đáp, đặc biệt tham thoại dẫn nhập trong mối quan 

hệ với tính lịch sự. Phân loại chúng theo những tiêu chí liên quan đến mức độ lịch sự. Khảo sát 

và phân loại các yếu tố từ ngữ, cụ thể là từ ngữ xưng hô và từ ngữ tình thái trong mối quan hệ với 

tính lịch sự. Phân tích, nhận xét, rút ra những kết luận về sự thể hiện nguyên tắc lịch sự trong 

phỏng vấn ở góc độ hành động ngôn từ và góc độ từ ngữ. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Việt Hùng - GS.TS%Hà Quang Năng - PGS.TS 
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059. Trần, Thị Mỹ Hạnh. 

      Biểu thức ngôn ngữ định danh trường học trên địa bàn nội thành Hà Nội/ Trần Thị Mỹ Hạnh: 

Luận văn Thạc sĩ ngôn ngữ học, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học: 60.22.01.04 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2017 . - 116 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3850 

     Phân loại (DDC): 495.922554  

     *Tóm tắt : Những vấn đề chung liên quan đến các đơn vị ngôn từ, vấn đề định danh và định 

danh trường học qua các thời kì lịch sử. Khảo sát các biểu thức ngôn từ định danh trường học, từ 

đó đưa ra nhận xét về đặc điểm của những biểu thức ngôn ngữ đó dựa trên các chí về cấu tạo, ngữ 

nghĩa. Tìm hiểu đặc trưng văn hóa xã hội thông qua việc định danh trường học. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hồng Ngân - TS 

510. TOÁN HỌC 

060. Bùi, Huyền Trang. 

      Hàm năng lượng và phương trình monge-ampère phức/ Bùi Thị Huyền Trang: Luận văn Thạc 

sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2017 . - 29 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3698 

     Phân loại (DDC): 515.7  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu phương trình monge - Ampère parabolic phức trên một miền trơn, bị 

chặn trong Cn và tính chất hội tụ của nó. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Hồng - TS 

061. Bùi, Thị Hà. 

      Tính liên tục của hàm cực trị tương đối trên tập giải tích trong Cn/ Bùi Thị Hà: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2017 . - 32 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3701 

     Phân loại (DDC): 515.53  

     *Tóm tắt : Trình bày khái niệm và tính chất của các hàm điều hòa dưới, hàm đa điều hòa dưới, 

hàm cực trị tương đối trong Cn. Tìm hiểu tính liên tục của hàm cực trị tương đối trên tập giải tích 

trong Cn. 

     Người hướng dẫn : Tăng Văn Long - TS 

062. Đào, Hải Nam. 

      Tính siêu lồi, tính Taut và tính Hypebolic đầy của các miền không bị chặn trong Cn/ Đào Hải 

Nam: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 60.46.01.02 . - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 28 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3633 

     Phân loại (DDC): 515.3535  

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

khái niệm về giả khoảng cách cách Kobayashi, tính hyperbolic và tính siêu lồi của những miền 

mở trong Cn. Trình bày kết quả quan trọng của Nikolov và Pflug về tính hyperbolic Kobayashi 

đầy địa phương. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Khuê - GS.TSKH 
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063. Đào, Ngọc Anh. 

      Lý thuyết độ lệch lớn và ứng dụng trong tài chính và bảo hiểm/ Đào Ngọc Anh: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học: 

60.46.01.06 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 57 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3642 

     Phân loại (DDC): 519.6  

     *Tóm tắt : Xác định công cụ và các kết quả cơ bản về độ lệch lớn. Trình bày Xác suất phá sản 

trong lý thuyết rủi ro. Độ lệch lớn và mô phỏng biến cố hiếm trong định giá quyền chọn. 

     Người hướng dẫn : Ngô Hoàng Long - TS 

064. Đào, Thị Ngân. 

      Tiêu chuẩn của tính tựa chuẩn tắc trong Cn/ Đào Thị Ngân: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán 

học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 25 tr. + 

phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3579 

     Phân loại (DDC): 515.3535  

     *Tóm tắt : Trình bày một số khái niệm và định lí quan trọng của giải tích phức và giải tích 

hyperbolic; khái niệm và một số tính chất của họ ánh xạ chỉnh hình tựa chuẩn tắc và tiêu chuẩn 

để một họ ánh xạ chỉnh hình là tựa chuẩn tắc. 

     Người hướng dẫn : Phạm Nguyễn Thu Trang - TS 

065. Đặng, Thị Minh Phượng. 

      Một số loại toán về chủ đề đa thức/ Đặng Thị Minh Phượng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Toán học, Chuyên ngành: Đại số và Lí thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2017 . - 57 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3707 

     Phân loại (DDC): 512.7  

     *Tóm tắt : Trình bày về các đa thức bất khả quy của đa thức trên đường số hữu tỉ. Hệ thống 

bài tập được phân loại về các đa thức bất khả quy cùng với phần lời giải. Trình bày về các đa 

thức số, các dạng biểu diễn đa thức phổ biến và có nhiều ứng dụng với ba công thức: Công thức 

nội suy Lagrange, công thức Taylor, công thức Newton. 

     Người hướng dẫn : Dương Quốc Việt - PGS.TS 

066. Hoàng, Nam Thắng. 

      Thiết kế và tổ chức một số hoạt động học cho học sinh trong dạy học Hình học 6 Trung học 

cơ sở theo quan điểm hoạt động/ Hoàng Nam Thắng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, 

Chuyên ngành: lí luận và phương pháp dạy học bộ môn toán: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2017 . - 74 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3473 

     Phân loại (DDC): 516.00712  

     *Tóm tắt : Cơ sở lí luận về quan điểm hoạt động và việc vận dụng QĐHĐ trong dạy học môn 

Toán ở trường phổ thông. Khảo sát bước đầu về thực tiễn tổ chức các HĐ của HS trong quá trình 

dạy học Hình học 6 trường THCS. Thiết kế các hoạt động học trong dạy Hình học 6 cho HS và 

thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Tiến Trung - TS 
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067. Hoàng, Thị Quyên. 

      Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập trong dạy học môn Toán ở trường Trung học cơ sở/ 

Hoàng Thị Quyên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và Phương 

pháp dạy học môn Toán: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 84 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3820 

     Phân loại (DDC): 510.712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thiết kế và sử dụng trò chơi học tập 

trong dạy học môn Toán ở trường Trung học cơ sở. Xác định các bước thiết kế và sử dụng trò 

chơi học tập trong dạy học môn Toán ở trường Trung học cơ sở dựa trên những nguyên tắc của 

yêu cầu trò chơi học tập. Thiết kế một số tình huống dạy học có sử dụng trò chơi học tập môn 

Toán ở trường Trung học cơ sở. Đề xuất các biện pháp phát triển kỹ năng thiết kế và sử dụng trò 

chơi học tập trong dạy học môn Toán ở trường Trung học cơ sở. Thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Lê Tuấn Anh - TS 

068. Kamekeo, Oupasitt. 

      Phân tích, phân biệt và phân loại/ Kamekeo Oupasitt: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, 

Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học: 60.46.01.06 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2017 . - 48 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3634 

     Phân loại (DDC): 519.7  

     *Tóm tắt : Trình bày đại lượng ngẫu nhiên, hàm phân phối của đại lượng ngẫu nhiên, thống kê 

toán học. Trình bày quy tắc phân biệt không ngẫu nhiên và ngẫu nhiên, phương pháp khoảng 

cách và tọa độ. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Hồng Hải - TS 

069. Lê, Thị Hồng Tiến. 

      Trường hữu hạn và một vài ứng dụng trong số học và tổng hợp/ Lê Thị Hồng Tiến: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Đại số và Lí thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 77 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3485 

     Phân loại (DDC): 512.74  

     *Tóm tắt : Trình bày về các tính chất cơ bản của trường hữu hạn và các mở rộng trường; cơ sở 

của các trường mở rộng bao gồm cơ sở đối ngẫu, cơ sở chuẩn tắc,... Trình bày ứng dụng lí thuyết 

số bao gồm định lí Fermat nhỏ, định lí Wilson, định lí căn nguyên thủy, giải phương trình đồng 

dư modulo nguyên tố; Từ đó, thảo luận về ma trận Hadamard phát sinh từ việc xây dựng trường 

hữu hạn sơ cấp. 

     Người hướng dẫn : Trương Thị Hồng Thanh - TS 
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070. Ngô, Văn Toản. 

      Tính đối xứng của nửa nhóm số học/ Ngô Văn Toản: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, 

Chuyên ngành: Đại số và Lí thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 32 

tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3745 

     Phân loại (DDC): 512.7  

     *Tóm tắt : Trình bày các kết quả sơ cấp về số Frobenius trong trường n=2,3, các kiến thức cơ 

bản về nửa nhóm số học. Trình bày định nghĩa, các tính chất cơ bản của vành nửa nhóm số học, 

phát biểu định lí của E.Kunz về mối quan hệ giữa tính Gorenstein của nửa nhóm số học với tính 

đối xứng của nửa nhóm số học. 

     Người hướng dẫn : Phạm Hùng Quý - TS 

071. Nguyễn, Ngọc Hóa. 

      Phương trình vi phân dưới dạng tích phân theo Semimartingale/ Nguyễn Ngọc Hóa: Luận 

văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Lí thuyết xác suất và Thống kê Toán học: 

60.46.01.06 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 44 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3640 

     Phân loại (DDC): 519.53  

     *Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức cơ bản về quá trình ngẫu nhiên, martingale và 

semimartingale, tích phân theo semimartingale và một số tính chất của tích  phân theo 

semimartingale. Trình bày các định lí tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình vi phân theo 

semimartingale và một số định lí giới hạn nghiệm. 

     Người hướng dẫn : Phạm Văn Kiều - PGS.TS 

072. Nguyễn, Thanh Hải. 

      Một số tiêu chuẩn ổn định của hệ động lực hai chiều Roesser/ Nguyễn Thanh Hải: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán Giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2017 . - 29 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3580 

     Phân loại (DDC): 515.3  

     *Tóm tắt : Xác định các kiến thức chuẩn bị: ma trận xác định dương, công thức Lepnizt, hàm 

Affin và hệ phương trình vi phân thường. Trình bày tiêu chuẩn ổn định của hệ phương trình 

Roesser và tiêu chuẩn ổn định của hệ phương trình Roesser có trễ. 

     Người hướng dẫn : Trần Thị Loan - TS 

073. Nguyễn, Thị Bích Ngọc. 

      Về các Ideal Fitting/ Nguyễn Thị Bích Ngọc: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên 

ngành: Đại số và Lí thuyết số: 60.46.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 44 tr. + phụ 

lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3735 

     Phân loại (DDC): 512.7  

     *Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức cơ bản của đại số giao hoán và đại số đồng điều, kiến 

thức syzygy, ma trận biểu diễn của một module trên vành giao hoán. Trình bày định nghĩa và một 

số ví dụ về ideal fitting, chứng minh các tính chất cơ bản của ideal fitting. Trình bày một số áp 

dụng quan trọng của ideal fitting. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Phụ Hoàng Lân - TS 
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074. Nguyễn, Thị Hiền. 

      Tính giải được của một số bài toán biên phi tuyến/ Nguyễn Thị Hiền: Luận văn Thạc sĩ Khoa 

học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . 

- 45 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3822 

     Phân loại (DDC): 515.35  

     *Tóm tắt : Trình bày kết quả nghiên cứu về tính không tầm thường của một số không gian 

năng lượng, tính giải được của một số bài toán biên phi tuyến cấp vô hạn. 

     Người hướng dẫn : Lê Quang Trung - PGS.TS 

075. Nguyễn, Thị Hồng Hà. 

      Một số vấn đề về hàm Sine suy rộng/ Nguyễn Thị Hồng Hà: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán 

học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 40 tr. + 

phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3710 

     Phân loại (DDC): 515.7  

     *Tóm tắt : Khảo sát về hàm Sine suy rộng và các tính chất cơ bản của nó trong không gian 

định chuẩn. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Hữu Thọ - TS 

076. Nguyễn, Thị Hồng Thanh. 

      Phương trình kiểu Monge - Ampère trong lớp N (Ω)/ Nguyễn Thị Hồng Thanh: Luận văn 

Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2017 . - 33 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3646 

     Phân loại (DDC): 515.7  

     *Tóm tắt : Giới thiệu hàm đa điều hòa dưới, hàm đa điều hòa cực đại, Toán tử Monge - 

Ampère, nguyên lý so sánh, nguyên lý điểm bất động Schauder. Trình bày phương trình kiểu 

Monge - Ampère trong lớp N (Ω). 

     Người hướng dẫn : Lê Mậu Hải - GS.TS 

077. Nguyễn, Thị Lê Quỳnh. 

      Các lớp Choquet - Monge - Ampère/ Nguyễn Thị Lê Quỳnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Toán học, Chuyên ngành: Giải tích hàm: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 42 

tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3644 

     Phân loại (DDC): 515.7  

     *Tóm tắt : Trình bày các kiến thức cơ sở của lí thuyết đa thế vị trên các đa tạp Kahler 

compact. Trình bày các Choquet - onge - Ampère. 

     Người hướng dẫn : Lê Mậu Hải - GS.TS 
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078. Nguyễn, Thị Loan. 

      Định lí Ohsawa-Takegoshi và mở rộng của hàm đa điều hòa dưới/ Nguyễn Thị Loan: Luận 

văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2017 . - 24 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3706 

     Phân loại (DDC): 515.53  

     *Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức cơ bản của giải tích phức và lí thuyết đa thế vị. Trình 

bày lại các kết quả chính trong một bài báo gần đây của Chen, Wu và Wang về một định lí thác 

triển kiểu Thullen của hàm đa điều hòa dưới qua một tập đóng, đa cực đầy. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Hồng - TS 

079. Nguyễn, Thị Thu Ngân. 

      Đặc trưng tốc độ phân rã nghiệm của hệ Navier-Stokes-Voigt theo dữ kiện ban đầu/ Nguyễn 

Thị Thu Ngân: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 60.46.01.02 

. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 27 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3749 

     Phân loại (DDC): 515.73  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu đặc trưng tốc độ phân rã nghiệm của hệ Navier-Stokes-Voigt thông qua 

dữ kiện ban đầu. 

     Người hướng dẫn : Cung Thế Anh - PGS.TS 

080. Nguyễn, Thị Thủy. 

      Một dạng phân tích Itô mở rộng/ Nguyễn Thị Thủy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, 

Chuyên ngành: Lí thuyết xác suất và Thống kê Toán học: 60.46.01.06 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2017 . - 65 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3643 

     Phân loại (DDC): 519.5 

     *Tóm tắt : Trình bày một số khái niệm và kết quả cơ bản lí thuyết xác suất như chuyển động 

Brow, kì vọng điều kiện, macstingan,... Trình bày một số kết quả cơ bản liên quan đến tích phân 

ngẫu nhiên Itô và tích phân Itô mở rộng. 

     Người hướng dẫn : Trần Quang Vinh - TS 

081. Nguyễn, Thị Thúy. 

      Tính siêu lồi của miền giả lồi với biên liên tục Holder/ Nguyễn Thị Thúy: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 

. - 40 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3754 

     Phân loại (DDC): 515.53  

     *Tóm tắt : Chuẩn bị kiến thức bao gồm các khái niệm và kết quả về lớp các hàm điều hòa 

dưới, đa điều hòa dưới, miền giả lồi và miền siêu lồi. Chứng minh định lí về tính siêu lồi của 

miền giả lồi với biên liên tục Holder. 

     Người hướng dẫn : Tăng Văn Long - TS 
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082. Nguyễn, Thị Vân. 

      Tính chất Bishop-Phelps-Bollobás của một số không gian Banach/ Nguyễn Thị Vân: Luận 

văn Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2017 . - 24 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3764 

     Phân loại (DDC): 515.732  

     *Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức chuẩn bị về không gian Banach lồi đều, mô đun lồi của 

không gian Banach, nguyên lý biến phân Ekeland, định lí Bishop-Phelps-Bollobás. Trình bày tính 

chất Bishop-Phelps-Bollobás cho các tập lồi đóng, bị chặn của không gian Banach. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Khiêm - TS 

083. Nguyễn, Văn Tuyển. 

      Đường trắc địa cho hàm đa điều hòa dưới/ Nguyễn Văn Tuyển: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Toán học, Chuyên ngành: Giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 27 tr. + 

phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3699 

     Phân loại (DDC): 515.53  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu đường trắc địa trên lớp hàm E0, F1, trường hợp điểm kì dị mạnh trên 

lớp F1. 

     Người hướng dẫn : Phạm Hoàng Hiệp - PGS.TS 

084. Tạ, Thị Loan. 

      Một số tính chất của lớp hàm m-điều hòa dưới/ Tạ Thị Loan: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 39 

tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3738 

     Phân loại (DDC): 515.53  

     *Tóm tắt : Trình bày các khái niệm và các tính chất của m-dạng dương và hàm m-điều hòa 

dưới. Nghiên cứu các lớp hàm Cegrell và toán tử Hessian. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Trào - PGS.TS 

085. Trần, Quỳnh Nga. 

      Liên phân số và một số bài toán ứng dụng/ Trần Quỳnh Nga: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Toán học, Chuyên ngành: Đại số và Lí thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2017 . - 40 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3756 

     Phân loại (DDC): 512.72  

     *Tóm tắt : Trình bày lí thuyết về khái niệm liên phân số hữu hạn, liên phân số vô hạn, liên 

phân số vô hạn tuần hoàn và các tính chất cơ bản. Trình bày về ứng dụng của liên phân số, xấp xỉ 

số thực bằng số hữu tỉ; áp dụng liên phân số giải phương trình nghiệm nguyên tuyến tính hai ẩn. 

Trình bày phương pháp Wiener để bẻ khóa mật mã RSA sử dụng liên phân số. 

     Người hướng dẫn : Trần Nam Trung - TS 
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086. Trần, Thị Lập. 

      Một số vấn đề về quá trình khuếch tán Itô/ Trần Thị Lập: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo 

dục, Chuyên ngành: Hóa vô cơ: 60.44.01.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 56 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3852 

     Phân loại (DDC): 519  

     *Tóm tắt : Xác định một số kiến thức chuẩn bị về: quá trình ngẫu nhiên, Martingale với thời 

gian liên tục, tích phân Itô, phương trình vi phân ngẫu nhiên. Trình bày tính Markov của quá trình 

khuếch tán Itô và một số tính chất của quá trình khuếch tán. 

     Người hướng dẫn : Lê Thị Hồng Hải - PGS.TS 

087. Trần, Thị Thanh Huyền. 

      Xây dựng một số chủ đề tích hợp trong dạy học môn Toán ở trường Trung học cơ sở/ Trần 

Thị Thanh Huyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và Phương 

pháp dạy học Bộ môn Toán: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 125 tr. + phụ 

lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3481 

     Phân loại (DDC): 510.712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học theo hướng tích hợp. Nghiên cứu lịch sử về 

dạy học tích hợp ở trong nước cũng như nước ngoài. Nghiên cứu và tổng hợp nội dung môn Toán 

và một số môn khoa học khác để xây dựng chủ đề dạy học tích hợp. Thực nghiệm dạy học tích 

hợp trong tiết học ngoại khóa ở trường Trung học cơ sở. Phân tích kết quả thực nghiệm và rút ra 

kết luận. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Phương Chi - TS 

088. Vũ, Kiều Oanh. 

      Rèn luyện hoạt động khám phá trong dạy học giải phương trình vô tỉ cho học sinh khá giỏi 

Trung học phổ thông/ Vũ Kiều Oanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí 

luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Toán: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . 

- 74 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3482 

     Phân loại (DDC): 512.9420712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu lí luận về vai trò của hoạt động trong dạy - học nói chung, hoạt động 

khám phá toán nói riêng. Điều tra, khảo sát thực tiễn ở một số trường Trung học phổ thông về 

dạy và học phương trình vô tỉ. Đề xuất những hoạt động khám phá và biện pháp rèn luyện những 

hoạt động khám phá cho học sinh trong giải phương trình vô tỉ. Thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Bùi Văn Nghị - GS.TS 
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089. Vũ, Tuấn Nam. 

      Dạy học theo dự án nội dung thống kê cho học sinh lớp 10 Trung học phổ thông/ Vũ Tuấn 

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

môn Toán: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 67 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3575 

     Phân loại (DDC): 519.50712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu các chủ trương đổi mới, đường lối giáo dục của Đảng trong giai đoạn 

hiện nay. Nghiên cứu lí luận về dạy học theo dự án; các dạng hoạt động nhằm phát triển toàn diện 

năng lực chung và năng lực Toán học nói riêng, phẩm chất của người học. Tìm hiểu, phân tích 

đặc điểm và nội dung kiến thức, thực trạng việc dạy và học "Thống kê" ở lớp 10 THPT. Thiết kế 

tiến trình dạy học theo dự án nội dung "Thống kê" ở lớp 10 THPT. Thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Chu Cẩm Thơ - PGS.TS 

090. Xaysy, Linphitham. 

      Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm Toán tại Trường Đại học Quốc gia Lào 

thông qua hướng dẫn dạy học những nội dung cụ thể môn Toán/ Xaysy Linphitham: Luận án 

Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán: 

62.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 117 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/4104 

     Phân loại (DDC): 510.711  

     *Tóm tắt : Xác định những năng lực dạy học trong hướng dẫn dạy học những nội dung cụ thể 

môn Toán cần phát triển cho sinh viên sư phạm Toán ở Trường Đại học Quốc gia Lào. Trên cơ sở 

khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng, luận án đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực 

dạy học môn Toán cho sinh viên sư phạm tại Trường Đại học QUốc gia Lào thông qua hướng 

dẫn dạy học những nội dung cụ thể môn Toán. Thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Lê Tuấn Anh – TS%Hoàng Ngọc Anh - TS 

530. VẬT LÝ 

091. Đoàn, Thị Thanh Duyên. 

      Nghiên cứu tính chất từ của sợi Nano Ni trong mạng nền Polymer/ Đoàn Thị Thanh Duyên: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí chất rắn: 60.44.01.04 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2017 . - 42 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3470 

     Phân loại (DDC): 530.413  

     *Tóm tắt : Tổng quan giới thiệu vật liệu Niken, các loại năng lượng từ; sợi nano từ tính: tính 

chất, ứng dụng. Thực nghieemjv à xử lí số liệu bằng phương pháp tạo mẫu, phương pháp đo, 

phương pháp tính số. Để so sánh kết quả mô phỏng và kết quả thực nghiệm. Từ đó, rút ra hệ số 

đặc trưng cho tính chất của vật liệu như: trường dị hướng hình dạng Hd, trường từ giảo Hms. 

     Người hướng dẫn : Phạm Đỗ Chung - TS 
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092. Hoàng, Thị Kim Chi. 

      Vật liệu từ cứng không chứa đất hiếm nền Mn-Bi/ Hoàng Thị Kim Chi: Luận văn Thạc sĩ Vật 

lí, Chuyên ngành: Vật lí chất rắn: 60.44.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 58 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3759 

     Phân loại (DDC): 530.41  

     *Tóm tắt : Trình bày tổng quan lịch sử phát triển của vật liệu từ cứng; hợp kim Mn - Bi. Thực 

hiện, phân tích và trình bày các kết quả nghiên cứu liên quan đến quá trình nghiền cơ năng lượng 

thấp trong dung môi xylen và dầu silicol. Khảo sát cấu trúc của các mẫu dùng phân tích nhiễu xạ 

tia X chụp kiểu mẫu bột trên nhiễu xạ kế D8 Advance Brucker; hình thái học bề mặt các hạt dùng 

kính hiển vi quét phát xạ trường trên hệ FESEM S4800; các tính chất từ của mẫu trên hai hệ từ kế 

mẫu rung VSM và từ kế xung PFM. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Khánh - PGS.TS%Nguyễn Xuân Trường - TS 

093. Lê, Thị Như Quỳnh. 

      Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp "Vòng tuần hoàn của nước" nhằm phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề thực tiễn của học sinh lớp 6 Trường Dân tộc Nội trú Tây Nguyên/ Lê Thị Như 

Quỳnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học 

Bộ môn Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 150 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3783 

     Phân loại (DDC): 530.0712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của 

học sinh. Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn. Xây dựng tiến trình dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh. Điều tra khảo sát thực trạng về các khó 

khăn của giáo viên khi tổ chức dạy học tích hợp chủ đề "Vòng tuần hoàn của nước". Xác định các 

đặc điểm của học sinh trường Dân tộc Nội trú. Nghiên cứu công cụ đánh giá đối với các tiêu chí 

chất lượng của năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn trong quá trình dạy học chủ đề "Vòng tuần 

hoàn của nước". Thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Tưởng Duy Hải - TS 

094. Lưu, Chính Nghĩa. 

      Chế tạo vật liệu Bi1-xRxFe0.97Mn0.03O3 9R = Nd, Sm; x = 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, 

0.12) và nghiên cứu một số tính chất của chúng/ Lưu Chính Nghĩa: Luận văn Thạc sĩ Vật lý, 

Chuyên ngành: Vật lý chất rắn: 62.44.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 56 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3464 

     Phân loại (DDC): 530.41  

     *Tóm tắt : Tổng quan về vật liệu có cấu trúc perovskite, vật liệu BiFeO3. Một số nghiên cứu 

về vật liệu BiFeO3 pha tạp chất. Thực nghiệm, kết quả và thảo luận. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Minh - GS.TS 
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095. Ngô, Thị Hòa. 

      Nghiên cứu sự ảnh hưởng của ô cơ sở lên tính chất hấp thụ trong vật liệu Meta vùng tần số 

THZ/ Ngô Thị Hòa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí chất rắn: 

60.44.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 52 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3718 

     Phân loại (DDC): 530.41  

     *Tóm tắt : Tổng quan giới thiệu chung về vật liệu Meta. Trình bày phương pháp nghiên cứu - 

phương pháp mô phỏng. Đưa ra kết quả tính toán bằng mô phỏng và thảo luận. 

     Người hướng dẫn : Trần Mạnh Cường - TS 

096. Nguyễn, Thị Hoa. 

      Chế tạo và khảo sát khả năng quang xúc tác của cấu trúc p-Si/n-ZnO/n-ZnO:Sn thanh nano/ 

Nguyễn Thị Hoa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lý, Chuyên ngành: Vật lý chất rắn: 60.44.01.04 

. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 37 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3571 

     Phân loại (DDC): 530.41  

     *Tóm tắt : Trình bày cấu trúc, các tính chất điện, tính chất quang, độ truyền qua, độ rộng vùng 

cấm, khả năng quang xúc tác của vật liệu ZnO, ZnO thanh nano, vật liệu Si, tính chất của cấu trúc 

p-Si/n-ZnO/n-ZnO:Sn thanh nano. Chế tạo cấu trúc p-Si/n-ZnO/n-ZnO:Sn thanh nano bằng 

phương pháp solgel và thủy nhiệt đơn giản. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Đình Lãm - TS 

097. Nguyễn, Thị Hồng. 

      Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu TiO2 pha tạp Mn, S, N/Graphene/ 

Nguyễn Thị Hồng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí chất rắn: 60.44.01.04 

. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 69 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3565 

     Phân loại (DDC): 530.41  

     *Tóm tắt : Tổng quan về TiO2, graphene, graphene oxit. Thực nghiệm chế tạo hệ mẫu TiO2 

pha tạp Mn, S, N/graphene, hệ mẫu bột TiO2/GO, Ti1-xNixO2/GO,Ti1-xFexO2/GO. Khảo sát 

tính chất vật lí, tính chất quang của các hệ vật liệu trên. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Cao Khang - TS 

098. Nguyễn, Thị Thanh. 

      Nghiên cứu các giả thiết về cấu trúc vi mô của sợi tơ bằng phương pháp mô phỏng/ Nguyễn 

Thị Thanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí chất rắn: 60.44.01.04 . - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 46 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3861 

     Phân loại (DDC): 530.41  

     *Tóm tắt : Tìm hiểu thành phần hóa học, các giả thiết về cấu trúc sợi tơ, cơ tính sợi tơ. Tìm 

hiểu các mô hình mô phỏng cấu trúc vi mô của các sợi polymer. Nghiên cứu xây dựng các mô 

hình mô phỏng cấu trúc vi mô của sợi tơ, từ đó đưa ra vai trò của các cấu trúc vi mô trong cơ tính 

của sợi tơ. 

     Người hướng dẫn : Đinh Hùng Mạnh - TS 
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099. Nguyễn, Thị Thanh Hằng. 

      Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phần Quang hình Vật lí 11/ Nguyễn 

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

dạy học bộ môn Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 78 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3474 

     Phân loại (DDC): 535.320712  

     *Tóm tắt : Cơ sở lí luận về hoạt động trải nghiện, dạy học phát triển năng lực, năng lực sáng 

tạo, kiểm tra đánh giá năng lực sáng tạo, tìm hiểu chuẩn kiến thức, kĩ năng môn vật lí THPT. 

Điều tra thực trạng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở THPT. Xử lí kết quả và tìm 

hiểu nguyên nhân từ kết quả điều tra, đề xuất biện pháp khắc phục. Xây dựng tiến trình tổ chức 

hoạt động trải nghiệm sáng tạo phần quang hình. Tiến hành thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Phạm Kim Chung - TS 

100. Phạm, Quang Cảnh. 

      Tổ chức dạy học chương "Dòng điện trong các môi trường" - Vật lí 11 theo định hướng phát 

triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh/ Phạm Quang Cảnh: Luận văn Thạc sĩ 

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

Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 100 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3834 

     Phân loại (DDC): 537.60712  

     *Tóm tắt : Cơ sở lí luận về dạy học Vật lí theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn 

đề. Điều tra, khảo sát thực trạng việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh ở 

một số trường THPT tỉnh Đaklak. Nghiên cứu nội dung và thiết kế các phương án dạy học 

chương "Dòng điện trong các môi trường" theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề 

của học sinh. Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh. 

Tiến hành thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Ngô Diệu Nga - TS 

101. Phạm, Thị Kim Quyên. 

      Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học chương "Dòng điện xoay chiều" - Vật lí 12 theo 

định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn/ Phạm Thị Kim Quyên: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lí: 

60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 111 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3785 

     Phân loại (DDC): 537.6076  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của 

học sinh trong hoạt động dạy và học Vật lí. Điều tra thực tiễn và học bài tập liên quan đến thực tế 

ở trường THPT. Nghiên cứu nội dung kiến thức, phân loại bài tập của chương "Dòng điện xoay 

chiều" - Vật lí 12. Xác định qui trình xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học chương "Dòng 

điện xoay chiều" - Vật lí 12 theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn. Thực 

nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Phạm Xuân Quế - PGS.TS 
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102. Phạm, Thị Thùy Linh. 

      Tổ chức dạy học dự án "Động cơ điện" - Vật lí 12 nhằm phát huy tính tích cực và phát triển 

năng lực sáng tạo của học sinh/ Phạm Thị Thùy Linh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, 

Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2017 . - 115 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3484 

     Phân loại (DDC): 537.0712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu đường lối giáo dục và chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng trong giai 

đoạn hiện nay. Nghiên cứu lí luận về dạy học dự án. Phân tích đặc điểm nội dung kiến thức 

"Động cơ điện" trong dạy học Vật lí trung học phổ thông, tìm ra những thuận lợi, khó khăn nhằm 

triển khai dạy học dự án ở một trường Trung học phổ thông. Thiết kế tiến trình dạy học dự án 

"Động cơ điện" - Vật lí 12 trung học phổ thông. Thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Biên - PGS.TS 

103. Phạm, Thu Hường. 

      Sử dụng thí nghiệm trong dạy học Quang hình - Vật lí 9 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết 

vấn đề của học sinh/ Phạm Thu Hường: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí 

luận và phương pháp dạy học Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 94 tr. 

+ phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3942 

     Phân loại (DDC): 535.32078  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về năng lực, năng lực giải quyết vấn đề, thí nghiệm vật lí; 

điều tra thực tế dạy và học phần "Quang hình" hiện nay của các trường THCS thành phố Hồ Chí 

Minh. Xây dựng hệ thống tình huống có vấn đề với sự hỗ trợ của thí nghiệm vật lí; tiến trình dạy 

học một số kiến thức phần "Quang hình" - Vật lí 9 có sử dụng các tình huống có vấn đề nhằm bồi 

dưỡng năng lực giải quyết vấn đề và nâng cao kết quả học tập của học sinh. Thực nghiệm sư 

phạm. 

     Người hướng dẫn : Trần Huy Hoàng - PGS.TS 

104. Trần, Xuân Bảo. 

      Chế tạo vật liệu hợp kim Nano CuPt định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu sử dụng cồn/ 

Trần Xuân Bảo: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lý, Chuyên ngành: Vật lý chất rắn: 60.44.01.04 . 

- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 66 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3688 

     Phân loại (DDC): 530.41  

     *Tóm tắt : Trình bày tính chất của Nano Cu2O, CuPt và một số phương pháp chế tạo Nano 

CuPt. Trình bày quy trình thực nghiệm tạo hạt Nano Cu/Cu2O bằng phương pháp điện hóa và 

chế tạo hạt Nano CuPt bằng phương pháp thế Galvanic. Phân tích thành phần cấu trúc tính chất 

quang và kết quả khảo sát khả năng xúc tác điện hóa của các mẫu Cu/Cu2O và CuPt chế tạo theo 

các thông số khác nhau. 

     Người hướng dẫn : Đặng Thị Thanh Lê – TS%Phạm Văn Vĩnh - TS 
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540. HÓA HỌC 

105. Bùi, Công Sơn. 

      Nghiên cứu sử dụng và quá trình phân hủy của bầu ươm có khả năng tự phân hủy từ polyme 

phế thải có mặt các chất quang xúc tác với một số loại cây khu vực Tây Nguyên/ Bùi Công Sơn: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học theo định hướng ứng dụng, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp 

dạy học bộ môn Hóa học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 88 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3525 

     Phân loại (DDC): 540.286  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu quá trình phân hủy của màng polime tự hủy trong môi trường. Ứng 

dụng của bầu ươm cây tự hủy cho một số loài cây; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất giải 

pháp. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Tiến Dũng - TS 

106. Bùi, Thị Huệ. 

      Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học chương OXI - 

lưu huỳnh Hóa học 10/ Bùi Thị Huệ: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí 

luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2017 . - 118 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3476 

     Phân loại (DDC): 546.720712  

     *Tóm tắt : Cơ sở lí luận về năng lực GQVĐ và ST, những biểu hiện của NLGQVĐ và ST, đổi 

mới phương pháp dạy học Hóa học, kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực GQVĐ và ST 

cho học sinh THPT. Điều tra thực trạng phát triển năng lực GQVĐ và ST cho học sinh trong dạy 

học chương Oxi - Lưu huỳnh Hóa học 10 ở trường THPT. Đề xuất biện pháp phát triển năng lực 

giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học chương Oxi - Lưu huỳnh Hóa học 10 ở 

trường THPT. Thiết kế và sử dụng bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

trong dạy học chương Oxi - Lưu huỳnh Hóa học 10 ở trường THPT. Tiến hành thực nghiệm sư 

phạm. 

     Người hướng dẫn : Đặng Thị Oanh - PGS.TS%Phạm Thị Bích Đào - TS 

107. Cao, Thị Thanh Hương. 

      Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc, phổ IR, phổ UV - Vis và từ tính của Cluster SinMnm0/+ 

(n=11-14; m=1-2) bằng các phương pháp hóa học tính toán/ Cao Thị Thanh Hương: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa học vô cơ: 60.44.01.13 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2017 . - 80 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3823 

     Phân loại (DDC): 546.6834  

     *Tóm tắt : Áp dụng các phương pháp tính khác nhau, bao gồm các phương pháp ab-initio và 

phương pháp phiếm hàm mật độ để tối ưu hình học và tính năng lượng electron, độ dài liên kết,... 

của Cluster SinMnm0/+ (n=11-14; m=1-2). Tính toán các tính chất quang phổ và vẽ phổ IR và 

phổ UV - Vis của Cluster SinMnm0/+ (n=11-14; m=1-2). 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thanh Tùng – TS%Ngô Tuấn Cường - TS 
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108. Cao, Thùy Vân. 

      Nghiên cứu hình thức thi trắc nghiệm, vận dụng lý thuyết hóa phân tích để xây dựng câu hỏi 

trắc nghiệm phần Axit - Bazơ ở cấp trung học phổ thông/ Cao Thùy Vân: Luận văn Thạc sĩ Khoa 

học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa phân tích: 60.44.01.18 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . 

- 127 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3475 

     Phân loại (DDC): 546.24  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý thuyết cân bằng Axit - Bazơ trong chương trình Hóa phân tích. 

Nghiên cứu sự hình thành khái niệm Axit - Bazơ trong chương trình Hóa phổ thông. Xây dựng hệ 

thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thu Nga - PGS.TS 

109. Đỗ, Bá Đại. 

      Tổng hợp một số đime và polyme từ dẫn xuất của vanili và chalcon/ Đỗ Bá Đại: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa hữu cơ: 60.44.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2017 . - 64 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3761 

     Phân loại (DDC): 547.7046  

     *Tóm tắt : Trình bày tổng quan về vanilin, chalcon.Thực nghiệm tổng hợp thành công 2 

monome kiểu diphenol dẫn xuất của chalcon bằng phản ứng ngưng tụ giữa p-hidroxyaxetophenon 

với p-hydroxybenzandehit và vanilin; 2 mẫu co-polyete mới bằng phản ứng trùng ngưng giữa 

monome dẫn cuất của chalcon với 1,6-dibromhexan. 

     Người hướng dẫn : Đường Khánh Linh - TS 

110. Hoàng, Thị Hương Thủy. 

      Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng hóa lý của màng thụ động Crom(III) chứa Nanosilica trên 

thép mạ kẽm/ Hoàng Thị Hương Thủy: Luận án Tiến sĩ Hóa học, Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và 

Hóa lý: 62.44.01.19 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 132 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/4114 

     Phân loại (DDC): 541  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu phân tán Nanosilica trong dung dịch thụ động Crom(III). Nghiên cứu 

chế tạo màng thụ động Crom(III) chứa Nanosilica trên lớp mạ kẽm. Khảo sát đặc trưng hóa lý 

của màng thụ động Crom(III) chứa Nanosilica trên lớp mạ kẽm bằng các phương pháp điện hóa. 

     Người hướng dẫn : Lê Bá Thắng – TS%Hoàng Văn Hùng - PGS.TS 
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111. Nghiêm, Minh Châu. 

      Sử dụng các phương pháp hóa học lượng tử để nghiên cứu bản chất của hiệu ứng liên hợp, 

ứng dụng trong giảng dạy Hóa học phổ thông/ Nghiêm Minh Châu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Hóa học, Chuyên ngành: Hóa học lý thuyết và hóa lý: 60.44.01.19 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2017 . - 69 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3468 

     Phân loại (DDC): 541.280712  

     *Tóm tắt : Luận văn nghiên cứu hiệu ứng liên hợp được giảng dạy trong Hóa học hữu cơ, cơ 

sở lý thuyết của các vấn đề hóa học tính toán có liên quan, tính chất của các hợp chất hữu cơ 

được nghiên cứu. Tính toán các thông số về bậc liên kết, tần số của nhóm -OH, năng lượng liên 

hợp, mật độ electron, số HOMO,... trong các phân tử. Phân tích các kết quả thu được, tìm ra quy 

luật liên hệ giữa hiệu ứng liên hợp với các thông số cấu trúc, tính chất của các chất; so sánh với 

một số giá trị thực nghiệm, đánh giá mức độ chính xác của phương pháp gần đúng với mỗi 

trường hợp. Trên cơ sở đó có thể tính toán rồi đưa ra dự đoán với các trường hợp không có giá trị 

thực nghiệm. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Hà - PGS.TS 

112. Nguyễn, Hoàng Hào. 

      Nghiên cứu chế tạo vật liệu lưỡng chức năng hấp phụ - xúc tác trên cơ sở oxit đồng và than 

hoạt tính để xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ dễ bay hơi/ Nguyễn Hoàng Hào: Luận văn Tiến sĩ 

Hóa học, Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý: 60.44.01.19 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2017 . - 108 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/4109 

     Phân loại (DDC): 541.2  

     *Tóm tắt : Xác định một số cơ sở lý thuyết về hấp phụ và xúc tác liên quan đến luận án. Trình 

bày các phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm. Đưa ra các kết quả đặc trưng như kết quả phổ 

hồng ngoại IR, kết quả TEM, kết quả TPR-H2,....Thảo luận về quá trình oxi hóa M - XYLEN ở 

chế độ dòng liên tục trên vật liệu HP - XT CuOx/AC. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Hữu Phú - GS.TS%Lê Minh Cầm - PGS.TS 

113. Nguyễn, Thị Kim Dung. 

      Tổng hợp và thử hoạt tính xúc tác của vật liệu nano RE-Bi2Zr2O7 (RE=Pr, Nd, Sm)/ Nguyễn 

Thị Kim Dung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa học vô cơ: 60.44.01.13 

. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 74 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3746 

     Phân loại (DDC): 546  

     *Tóm tắt : Giới thiệu tóm tắt về cấu trúc, tính chất, một số phương pháp chế tạo vật liệu RE-

Bi2Zr2O7. Mô tả quá trình chế tạo, các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu vật liệu. Trình bày, 

phân tích, nghiên cứu thảo luận những kết quả thực nghiệm thu được. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Hải - TS 
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114. Nguyễn, Thị Sen. 

      Xây dựng chủ đề và tổ chức dạy học phần Hóa học phi kim 10 - Chương trình nâng cao nhằm 

phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh/ Nguyễn Thị Sen: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học: 60.14.01.11 . - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 105 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3858 

     Phân loại (DDC): 546.70712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài. Phân tích mục tiêu, nội dung, logic 

cấu trúc phần Hóa học Phi kim lớp 10, từ đó đề xuất các chủ đề dạy học. Thiết kế kế hoạch dạy 

học một số chủ đề có vận dụng phương pháp dạy học tích cực dự án và phương pháp phát hiện và 

giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Xây dựng, lựa chọn 

công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Phạm Thị Bình - TS 

115. Nguyễn, Thị Thơm. 

      Phát triển năng lực tự học cho học sinh giỏi thông qua bài tập phần Hóa học vô cơ lớp 9/ 

Nguyễn Thị Thơm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương 

pháp dạy học bộ môn Hóa học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 108 tr. + 

phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3576 

     Phân loại (DDC): 540.712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài. Nghiên cứu nội dung, chương 

trình, các dạng bài tập, xây dựng một số dạng bài tập  sử dụng cho đối tượng học sinh giỏi phần 

Hóa học vô cơ lớp 9 THCS. Đề xuất biện pháp sử dụng bài tập để phát triển năng lực tự học 

cho  học sinh giỏi phần Hóa học vô cơ lớp 9. Thực nghiệm sư phạm đánh giá chất lượng của hệ 

thống bài tập đã xây dựng. Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực tự học cho học sinh giỏi 

THCS. 

     Người hướng dẫn : Phạm Thanh Bình - TS 

116. Phạm, Văn Tiến. 

      Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng và động học của gốc propargyl với một số phân tử 

trong pha khí/ Phạm Văn Tiến: Luận án Tiến sĩ Hóa học, Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa 

lý: 62.44.01.19 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 146 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3435 

     Phân loại (DDC): 541.2  

     *Tóm tắt : Giới thiệu cơ sở lý thuyết bao gồm các vấn đề cơ sở lý thuyết hóa học lượng tử và 

lý thuyết về động hóa học như: phương trình Schrodinger, bộ hàm cơ sở, giới thiệu cơ sở các 

phương pháp gần đúng hóa học lượng tử, lý thuyết va chạm, lý thuyết trạng thái chuyển tiếp, 

thuyết RRKM, ... Tổng quan về gốc propargyl, phương pháp tính; giải thích khả năng xảy ra của 

các đường phản ứng, tính các thông số nhiệt động học, động học và so sánh với kết quả thực 

nghiệm. 

     Người hướng dẫn : Lê Kim Long - PGS.TS%Nguyễn Thị Minh Huệ - PGS.TS 
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117. Phan, Thị Thùy. 

      Nghiên cứu cấu trúc, một số tính chất của các Cluster Agn và AgnM bằng phương pháp 

phiếm hàm mật độ/ Phan Thị Thùy: Luận án Tiến sĩ Hóa học, Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và 

Hóa lý: 62.44.01.19 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 137 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/4106 

     Phân loại (DDC): 541  

     *Tóm tắt : Giới thiệu cơ sở lý thuyết hóa học lượng tử, sơ lược về xúc tác... Trình bày hệ 

nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Đưa ra kết quả và thảo luận. Xác định cấu trúc và một số 

tính chất electron của các Cluster kim loại và tập trung giải thích khả năng xảy ra của các quá 

trình phản ứng. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Minh Huệ - PGS.TS%Nguyễn Minh Thọ - GS.TS 

118. Phitsamone, Nanthalath. 

      Nghiên cứu thành phần hóa học của củ Thiên Môn Chùm (Asparagus Racemousus) ở tỉnh 

Savannakhet, CHDCND Lào/ Phitsamone Nanthalath: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, 

Chuyên ngành: Hóa học hữu cơ: 60.44.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 58 tr. + 

phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3739 

     Phân loại (DDC): 547  

     *Tóm tắt : Khái quát thực vật học của Thiên Môn Chùm, phân bố địa lí thành phần hóa học 

công dụng và dược tính, các hoạt tính sinh học của Thiên Môn Chùm: hoạt tính chống HIV, bảo 

vệ gan, chống loạn nhịp, kích thích tiền sản, chống loét, hoạt tính kháng aflatoxigen, tác dụng bảo 

vệ tim, chống ung thư. Tiến hành thực nghiệm đưa ra kết quả thu và xử lí mẫu 

     Người hướng dẫn : Đặng Ngọc Quang - PGS.TS 

119. Trần, Mai Hương. 

      Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano La2O3: Sm(III), Eu(III)/ Trần Mai 

Hương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa vô cơ: 60.44.01.13 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 58 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3748 

     Phân loại (DDC): 546  

     *Tóm tắt : Sử dụng phương pháp phản ứng cháy nổ để chế tạo vật liệu nano phát quang 

La2O3:Sm(III), Eu(III). Khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện tổng hợp (nhiệt độ, nồng độ pha 

tạp) lên tính chất vật liệu. Nghiên cứu hình thái vật liệu bằng SEM, cấu trúc vật liệu bằng phương 

pháp nhiễu xạ tia X. Nghiên cứu tính chất huỳnh quang và cơ chế phát quang của vật liệu nano 

chế tạo bằng kĩ thuật huỳnh quang. Khảo sát tối ưu hóa tính chất huỳnh quang của vật liệu 

La2O3:Sm(III), Eu(III) theo nồng độ pha tạp. 

     Người hướng dẫn : Phạm Đức Roãn - PGS.TS 
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120. Trần, Thị Như Huế. 

      Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của phức chất Eu(III), Y(III) với phối tử hữu cơ 

chứa hệ liên hợp π/ Trần Thị Như Huế: Luận án văn Thạc sĩ Hóa học, Chuyên ngành: Hóa vô cơ: 

60.44.01.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 72 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3469 

     Phân loại (DDC): 546.41  

     *Tóm tắt : Giới thiệu chung về nguyên tố đất hiếm, phức chất đất hiếm với phối tử hữu cơ có 

hệ liên hợp π. Tổng hợp các phức chất đầu [Y(TFNB)3(H2O)2] và [Eu(TFNB)3(H2O)2]; các 

phức chất hỗn hợp của Eu(III), Y(III) với phối tử TFNB và các phối tử phụ trợ là các hợp chất 

hữu cơ chứa N dị vòng. Dùng phương pháp hóa học, hóa lý và vật lý để xác định thành phần và 

cấu trúc của các phức chất thu được. Nghiên cứu tính chất quang của dãy phức chất Eu(III) tgei 

pH, đưa phức chất lên vật liệu nền zeolit A để ứng dụng phức chất như sensor pH. 

     Người hướng dẫn : Lê Thị Hồng Hải - PGS.TS%Đinh Thị Hiền - TS 

121. Trương, Đức Mạnh. 

      Nghiên cứu tổng hợp vật liệu diện cực cho tụ điện hóa trên cơ sở niken và cacbon hoạt tính/ 

Trương Đức Mạnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học, Chuyên ngành: Hóa lí thuyết và hóa lí: 

60.44.01.19 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 65 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3582 

     Phân loại (DDC): 541.37  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu tổng hợp niken oxit trên nền cacbon hoạt tính chế tạo từ vỏ trấu. Sử 

dụng các phương pháp hiện đại để xác định các đặc trưng vật lí và vật lí hóa của vật liệu tổng hợp 

được. Chế tạo điện cực và xác định tính chất điện hóa của vật liệu tổng hợp được. 

     Người hướng dẫn : Lê Văn Khu - PGS.TS 

550. KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

122. Trần, Ngọc Phong. 

      Đánh giá cảnh quan phục vụ tổ chức không gian sản xuất nông - lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn/ 

Trần Ngọc Phong: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lý tự nhiên: 

60.44.02.17 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 115 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3463 

     Phân loại (DDC): 551.40959713  

     *Tóm tắt : Luận văn nghiên cứu đặc điểm, sự phân hóa các hợp phần tự nhiên, xây dựng hệ 

thống phân loại cảnh quan và lập bản đồ cảnh quan tỉnh Bắc Kạn làm cơ sở để tổ chức không 

gian sản xuất nông - nghiệp cho lãnh thổ nghiên cứu. Đánh giá cảnh quan tỉnh Bắc Kạn cho mục 

đích phát triển nông - lâm nghiệp cụ thể là đánh giá thích nghi sinh thái cảnh quan cho phát triển 

cây hồng không hạt, cây cam đường canh; phát triển một số loại hình rừng sản xuất và rừng 

phòng hộ của tỉnh Bắc Kạn. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Quyết Chiến - TS 
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570. KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH HỌC 

123. Nguyễn, Duy Toàn. 

      Nghiên cứu phân tích hàm lượng BO trong một số thực phẩm bằng phương pháp phổ hấp thụ 

UV-VIS/ Nguyễn Duy Toàn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa học môi 

trường: 60.44.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 62 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3753 

     Phân loại (DDC): 577.14  

     *Tóm tắt : Sử dụng các điều kiện tối ưu đã được nghiên cứu, xây dựng đường chuẩn xác định 

hàm lượng B bằng phương pháp phổ hấp thụ UV-Vis. Đánh giá độ tin cậy của đường chuẩn bằng 

thống kê và kiểm chứng thực nghiệm. Phân tích hàm lượng B trong giò lụa và bánh phở. 

     Người hướng dẫn : Đào Văn Bảy - PGS.TS 

124. Nguyễn, Thị Thanh Mai. 

      Nghiên cứu xử lí nước thải dệt nhuộm bằng vật liệu Diatomite phủ Chitosan/ Nguyễn Thị 

Thanh Mai: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa môi trường: 60.44.01.20 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 70 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3751 

     Phân loại (DDC): 577.140286  

     *Tóm tắt : Tổng hợp vật liệu DM/CS và khảo sát các đặc điểm của vật liệu. Nghiên cứu khả 

năng hấp phụ của vật liệu DM/CS trong xử lí mẫu tự tạo MO, xây dựng đường đẳng nhiệt hấp 

phụ. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng và xác định các thông số nhiệt động học, động học của quá 

trình hấp phụ MO bằng DM/CS. Khảo sát một số điều kiện tối ưu của quá trình hấp phụ chất màu 

trong nước thải dệt nhuộm và áp dụng xử lí nước thải của làng Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. 

     Người hướng dẫn : Hồ Phương Hiền - TS 

125. Nguyễn, Thúy Mai. 

      Vấn đề môi trường trong quá trình phát triển của thành phố Vĩnh Yên (Tỉnh Vĩnh Phúc) từ 

năm 1997 đến năm 2015/ Nguyễn Thúy Mai: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: 

Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 100 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3853 

     Phân loại (DDC): 577.820959723  

     *Tóm tắt : Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề môi trường ở thành phố Vĩnh Yên giai 

đoạn 1997 - 2015. Trình bày thực trạng môi trường thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 1997 - 2015. 

Tác động của ô nhiễm môi trường ở thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 1997 - 2015. 

     Người hướng dẫn : Lê Hiến Chương - TS 
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126. Nguyễn, Tiến Hưng. 

      Chế tạo màng TiO2/Ag, TiO2/Au bằng phương pháp bốc bay laser và ứng dụng tính chất 

quang xúc tác của màng để xử lý hợp chất hữu cơ khó phân hủy trong nước/ Nguyễn Tiến Hưng: 

Luận văn Thạc sĩ Hóa học, Chuyên ngành: Hóa môi trường: 60.44.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2017 . - 83 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3854 

     Phân loại (DDC): 577.14086  

     *Tóm tắt : Chế tạo màng mỏng TiO2 bằng phương pháp spin-coating. Chế tạo màng TiO2/Ag 

và TiO2/Au bằng phương pháp phủ bốc bay laser. Nghiên cứu hình dạng và cấu trúc màng 

TiO2/Ag và TiO2/Au bằng phương pháp vật lý: Nhiễu xạ tia X (XRD), phép đo phổ tán xạ 

Raman, kính hiển vi điện tử quét (SEM), phép đo phổ hấp thụ, phép đo phổ huỳnh quang. Nghiên 

cứu sử dụng màng TiO2/Ag và TiO2/Au chế tạo được làm xúc tác quang cho phản ứng oxi hóa 

phân hủy metyl da cam (MO) và rhodamine B (RhB). Nghiên cứu khả năng xử lí nước thải dệt 

nhuộm của màng TiO2/Ag và TiO2/Au. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Tiến Dũng - TS 

127. Phạm, Hồng Tính. 

      Nghiên cứu biến đổi thảm thực vật ngập mặn ven biển miền Bắc Việt Nam trong điều kiện 

biến đổi khí hậu và nước biển dâng/ Phạm Hồng Tính: Luận văn Tiến sĩ Khoa học Sinh học, 

Chuyên ngành: Sinh thái học: 62.42.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 123 tr. + phụ 

lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3438 

     Phân loại (DDC): 577.69  

     *Tóm tắt : Đánh giá hiện trạng TTVNM ven biển miền Bắc Việt Nam qua các chỉ tiêu: Mật độ 

cây, kích thước trung bình, cấu trúc thành phần loài,... Xây dựng mối quan hệ giữa các đặc điểm 

mật độ cây, kích thước trung bình và cấu trúc thành phần loài cây ngập mặn và mức độ đa dạng 

của TTVNM với nhiệt độ, lượng mưa và tần suất ngập triều. Dự báo sự biến đổi mật độ cây, kích 

thước trung bình và cấu trúc thành phần loài cây ngạp mặn của TTVNM tại các điểm nghiên cứu. 

Đề xuất một số giải pháp góp phần bảo tồn, phát triển TTVNM trong bối cảnh BĐKH và NBD. 

     Người hướng dẫn : Mai Sỹ Tuấn - PGS.TS 

128. Phạm, Ngọc Minh. 

      Nghiên cứu tổng hợp một số copolyme và ứng dụng làm sơn chống hà/ Phạm Ngọc Minh: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa môi trường: 60.44.01.20 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 54 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3583 

     Phân loại (DDC): 577.14  

     *Tóm tắt : Giới thiệu về hà biển và tác hại của hà biển. Trình bày các hệ sơn chống hà và 

phương pháp trùng hợp gốc. Trên cơ sở xác định dụng cụ và hóa chất, luận văn tiến hành thực 

nghiệm. Tổng hợp các copolyme ba thành phần từ EA (BA), MMA và SiMA. Đưa ra các phương 

pháp đặc trưng copolyme, chế tạo sơn chống hà và khảo sát tính chất tự bào mòn của màng 

copolyme. Thảo luận kết quả thu được. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Bích Việt - Ts 
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129. Tạ, Thị Thanh Tâm. 

      Sử dụng bài tập tình huống phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học 

chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào - Sinh học 10 trung học phổ thông/ Tạ 

Thị Thanh Tâm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp 

dạy học bộ môn Sinh học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 91 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3859 

     Phân loại (DDC): 571.60712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và điều tra thực tiễn sử dụng bài tập tình huống của giáo 

viên vào dạy học nói chung và vào dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế 

bào - Sinh học 10 nói riêng. Phân tích logic nội dung kiến thức chương Chuyển hóa vật chất và 

năng lượng tế bào - Sinh học 10 để làm cơ sở cho việc xây dựng các bài tập tình huống để tổ 

chức quá trình dạy học. Xây dựng nguyên tắc, quy trình xây dựng bài tập tình huống và xây dựng 

quy trình sử dụng bài tập tình huống vào dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng 

trong tế bào - Sinh học 10 trung học phổ thông. Thiết kế các giáo án bài lên lớp và thực nghiệm 

sư phạm để kiểm tra giả thiết khoa học của đề tài. 

     Người hướng dẫn : Lê Đình Trung - PGS.TS 

590. ĐỘNG VẬT HỌC 

130. Quyền, Thị Sen. 

      Nghiên cứu thành phần, phân bố của các loài bướm đêm thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) ở 

thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc/ Quyền Thị Sen: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên 

ngành: Động vật học: 60.42.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 98 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3778 

     Phân loại (DDC): 595.7890959723  

     *Tóm tắt : Xác định thành phần loài và sự phân bố của bướm đêm tại các tuyến nghiên cứu ở 

thị trấm Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Mô tả đặc điểm hình thái của một số loài bướm đêm phổ biến ở 

các điểm nghiên cứu. Biến động số lượng cá thể của các loài bướm đêm theo mùa và theo các 

tuyến. 

     Người hướng dẫn : Bùi Minh Hồng - PGS.TS 

600. CÔNG NGHỆ 

131. Đoàn, Trung Thủy. 

      Xử lý vi phạm hành chính nhằm giáo dục phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm về 

quảng cáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng/ Đoàn Trung Thủy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

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

Hà Nội, 2017 . - 76 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3613 

     Phân loại (DDC): 659.104  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa các vấn đề lí luận về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng 

cáo và xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh 

vực quảng cáo. Trên cơ sở khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất những 

biện pháp xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm về 

quảng cáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

     Người hướng dẫn : Giáp Bình Nga - TS 
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132. Nguyễn, Thành Long. 

      Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao 

đẳng Kĩ thuật/ Nguyễn Thành Long: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận 

và Phương pháp dạy học bộ môn Kĩ thuật công nghiệp: 62.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2017 . - 151 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3440 

     Phân loại (DDC): 607.11  

     *Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lí luận về kĩ năng thích ứng nghề và phát triển kĩ năng thích ứng 

nghề cho sinh viên Cao đẳng Kĩ thuật. Đánh giá thực trạng việc phát triển kĩ năng thích ứng nghề 

của sinh viên Cao đẳng Kĩ thuật tại các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc hiện nay và 

những vấn đề liên quan. Đề xuất các biện pháp phát triển kỹ năng thích ứng nghề qua thực hành, 

thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng Kĩ thuật Cơ khí. Thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Hộ - GS.TSKH 

133. Nguyễn, Thị Mỹ Châu. 

      Vận dụng kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Điện Kỹ thuật tại Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh/ Nguyễn Thị Mỹ Châu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy bộ môn Kỹ thuật Công nghiệp: 

60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 131 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3774 

     Phân loại (DDC): 621.30711  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận dạy học về các kỹ thuật dạy học tích cực. Khảo sát mục tiêu, 

nội dung chương trình môn Điện Kỹ thuật, kỹ thuật dạy học, thiết bị phương tiện và đồ dùng dạy 

học, các hình thức đánh giá môn Điện Kỹ thuật. Khảo sát thực trạng về trình độ của đội ngũ giáo 

viên, về kỹ thuật dạy học, về cơ sở vật chất, trang thiết bị ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công 

nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất một số giải pháp thay đổi hình thức kiểm tra đánh giá môn 

học phù hợp với đặc thù của môn học. Thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hằng - TS 

700. NGHỆ THUẬT VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

134. Hoàng, Thị Huệ. 

      Nghiên cứu lựa chọn bài tập bổ trợ đòn chân số 3 cho nữ vận động viên Vovinam lứa tuổi 13 

- 14 Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hóa/ Hoàng Thị Huệ: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục thể chất: 60.14.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . 

- 83 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3896 

     Phân loại (DDC): 796.815076  

     *Tóm tắt : Đánh giá thực trạng các bài tập bổ trợ đòn chân số 3 của Nữ vận động viên 

Vovinam lứa tuổi 13 - 14 Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hóa. Lựa chọn và ứng dụng 

bài tập bổ trợ đòn chân số 3 cho Nữ vận động viên Vovinam lứa tuổi 13 - 14 Trường Cao đẳng 

Thể dục thể thao Thanh Hóa. 

     Người hướng dẫn : Vũ Minh Cường - TS 
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135. Nguyễn, Ngọc Tuấn. 

      Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh Trường 

THCS Trần Phú - TP Thanh Hóa/ Nguyễn Ngọc Tuấn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất: 60.14.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 79 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3855 

     Phân loại (DDC): 796.0712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục thể chất cho học sinh Trường THCS Trần 

Phú. Nghiên cứu lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác giáo dục thể chất của Trường THCS Trần Phú. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Danh Hoàng Việt - PGS.TS 

136. Nguyễn, Sỹ Hiệp. 

      Ứng dụng bài tập chuyên môn trong môn Cầu lông nhằm nâng cao sức mạnh đập cầu cho 

vận động viên lứa tuổi 15 - 16 Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hóa/ Nguyễn Sỹ Hiệp: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục thể chất: 60.14.01.03 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 74 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3767 

     Phân loại (DDC): 796.345  

     *Tóm tắt : Đánh giá thực trạng công tác huấn luyện cho nữ vận động viên Cầu lông lứa tuổi 

15 - 16 Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hóa. Lựa chọn và ứng dụng bài tập bổ trợ kỹ 

thuật phát triển sức mạnh đập cầu cho nữ vận động viên Cầu lông lứa tuổi 15 - 16 Trường Cao 

đẳng Thể dục thể thao Thanh Hóa. 

     Người hướng dẫn : Ngô Việt Hoàn - TS 

137. Nguyễn, Văn Lam. 

      Nghiên cứu lựa chọn biện pháp phát triển phong trào tập luyện bóng chuyền tại xã Dục Tú, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội/ Nguyễn Văn Lam: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất: 60.14.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 69 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3762 

     Phân loại (DDC): 796.325  

     *Tóm tắt : Đánh giá thực trạng phong trào tập luyện bóng chuyền tại xã Dục Tú, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội. Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả các biện pháp phát triển phong 

trào tập luyện bóng chuyền tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 

     Người hướng dẫn : Đặng Ngọc Quang - TS 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC 

138. Đàng, Thị Thắm. 

      Nhân vật "Chàng si tình" trong truyện Nôm tài tử giai nhân/ Đàng Thị Thắm: Luận văn Thạc 

sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2017 . - 99 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3781 

     Phân loại (DDC): 895.92212  

     *Tóm tắt : Tìm hiểu khái niệm truyện Nôm và truyện Nôm tài tử giai nhân, nhân vật "chàng si 

tình". Xác định cơ sở hình thành nhân vật "chàng si tình" trong truyện Nôm tài tử giai nhân. Phân 

tích nhân vật "chàng si tình" trong truyện Nôm tài tử giai nhân nhìn từ phương diện nội dung, từ 

phương diện nghệ thuật. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Nương - TS 



Thư mục thông báo Luận án,Luận văn - Số 05 năm 2019 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 45 

139. Đào, Lê Tiến Sĩ. 

      Diễn ngôn về người phụ nữ trong sáng tác của Phan Bội Châu/ Đào Lê Tiến Sĩ: Luận văn 

Thạc sĩ Văn học Việt Nam, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 60.22.0.21 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2017 . - 103 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3472 

     Phân loại (DDC): 895.922832  

     *Tóm tắt : Luận văn khảo sát sự biểu hiện của người phụ nữ trong sáng tác của Phan Bội 

Châu. Đồng thời thấy được sự vận động trong tư tưởng của ông về người phụ nữ qua giai đoạn 

trước và sau 1925. Xác lập các cặp nhị phân cơ bản trong diễn ngôn về người phụ nữ; phân tích 

tính chất liên văn bản giữa sáng tác của Phan Bội Châu với các tác phẩm, tác giả cùng thời đại. 

Qua đó phát hiện ra diễn ngôn về người phụ nữ của Phan Bội Châu vừa có nét độc đáo, vừa chịu 

ảnh hưởng chung từ những tương quan quyền lực của thời đại. 

     Người hướng dẫn : Trần Văn Toàn - PGS.TS 

140. Đào, Thị Anh Lê. 

      Thơ Xecgây Êxênhin ở Việt Nam/ Đào Thị Anh Lê: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: 

Văn học Nga: 62.22.02.45 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 253 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3439 

     Phân loại (DDC): 891.713  

     *Tóm tắt : Khái quát lịch sử tiếp nhận thơ Êxênhin ở Việt Nam trong vòng nửa thế kỉ qua trên 

các bình diện: dịch thuật - xuất bản, nghiên cứu phê bình, giảng dạy và sự tương đồng, ảnh hưởng 

trong sáng tác của thơ Êxênhin với thơ Việt Nam hiện đại. Vận dụng lí thuyết tiếp nhận để tìm 

hiểu vai trò của độc giả, tái hiện tầm đón nhận, khoảng cách thẩm mĩ của các thế hệ và đối tượng 

độc giả không ngừng biến đổi của thơ Êxênhin trong từng giai đoạn lịch sử xã hội cụ thể; khẳng 

định vị trí của Êxênhin trong đời sống văn hóa tinh thần Việt Nam và đặc điểm tiếp nhận thơ 

Êxênhin của người Việt. 

     Người hướng dẫn : Hà Thị Hòa - PGS.TS%Trần Vĩnh Phúc - PGS.TS 

141. Đào, Thị Yến. 

      Cái bi trong thơ mới 1932 - 1945/ Đào Thị Yến: Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: 

Văn học Việt Nam: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 121 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3862 

     Phân loại (DDC): 895.922132  

     *Tóm tắt : Lí luận về phạm trù "bi" trong văn chương và khái quát về cái bi trong thơ mới 

1032 - 1945. Trình bày những sắc thái cơ bản của cái bi trong phong trào thơ mới 1932 - 1945. 

Trình bày cái bi trong thơ mới qua một số phương thức biểu hiện nổi bật. 

     Người hướng dẫn : Lê Quang Hưng - PGS.TS 
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142. Đoàn, Thương Huyền. 

      Các môtip truyện kể trong bộ Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật Ánh/ Đoàn Thương Huyền: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 60.22.01.21 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 90 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3782 

     Phân loại (DDC): 895.92234  

     *Tóm tắt : Giới thiệu về tác giả Nguyễn Nhật Ánh và Kính vạn hoa. Trình bày các môtip cốt 

truyện và các môtip nhân vật. Trình bày nghệ thuật trần thuật trong bộ Kính vạn hoa của Nguyễn 

Nhật Ánh. 

     Người hướng dẫn : Trần Hạnh Mai - TS 

143. Lê, Thị Phương Thảo. 

      Tích hợp rèn kĩ năng viết nghị luận văn học trong dạy học đọc hiểu Người lái đò Sông Đà 

cho học sinh lớp 12/ Lê Thị Phương Thảo: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: 

Lý luận và Phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2017 . - 93 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3581 

     Phân loại (DDC): 895.92283403  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu lí thuyết về tích hợp, khả năng tích hợp đọc - viết trong hoạt động dạy 

học văn bản. Nghiên cứu các phương pháp, kĩ thuật rèn kĩ năng viết văn nghị luận văn học trong 

các hoạt động dạy học đọc hiểu văn bản. Thể nghiệm vận dụng vào dạy học đọc hiểu văn bản kí 

Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân ở lớp 12. 

     Người hướng dẫn : Trịnh Thị Lan - TS 

144. Nguyễn, Thị Hồng Nhung. 

      Hình ảnh của người phụ nữ Hà Nội qua hai tác phẩm Hà Nội trong mắt tôi của Nguyễn Khải 

và Me Tư Hồng của Nguyễn Ngọc Tiến/ Nguyễn Thị Hồng Nhung: Luận văn Thạc sĩ Việt Nam 

học, Chuyên ngành: Việt Nam học: 60.22.01.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 0a tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3779 

     Phân loại (DDC): 895.922334  

     *Tóm tắt : Luận văn đi sâu phân tích những vẻ đẹp của người phụ nữ Hà Nội đồng thời đưa ra 

cảm nhận của bản thân về hình tượng người phụ nữ Hà Nội nói riêng, người phụ nữ Việt Nam nói 

chung. Từ đó, luận văn giúp người đọc hiểu rõ hơn về con người Hà Nội dưới ngòi bút của 

Nguyễn Khải và Nguyễn Ngọc Tiến. 

     Người hướng dẫn : Lê Quang Hưng - PGS.TS 

145. Phạm, Sỹ Cường. 

      Ngôn ngữ đối thoại trong sáng tác Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng và Nam Cao/ Phạm 

Sỹ Cường: Luận văn Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 62.22.01.21 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2018 . - 164 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/4112 

     Phân loại (DDC): 895.92233209  

     *Tóm tắt : Xác định cơ sở lí thuyết làm phương tiện để nghiên cứu ngôn ngữ đối thoại. Khám 

phá đặc sắc ngôn ngữ đối thoại trong sáng tác của ba nhà văn: Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng 

Phụng và Nam Cao. Chỉ ra sự gắn kết giữa hình thức lời văn nghệ thuật (ngôn ngữ đối thoại) và 

cách nhìn, cách cắt nghĩa của các nhà văn về thực tại. 

     Người hướng dẫn : Trần Đăng Xuyền - GS.TS 
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146. Trần, Quốc Khả. 

      Vận dụng lí thuyết hồi ứng thâm nhập vào dạy học tác phẩm văn chương ở trường Trung học 

phổ thông/ Trần Quốc Khả: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và 

phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt: 62.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2017 . - 158 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3437 

     Phân loại (DDC): 807.12  

     *Tóm tắt : Trình bày những nội dung chính trong thành tựu nghiên cứu hồi ứng thâm nhập có 

ý nghĩa đối với việc dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPT; khảo sát thực tiễn hoạt động 

dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPT; xác định cơ sở khoa học và thực tiễn của việc vận 

dụng lí thuyết hồi ứng thâm nhập vào dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPT. Xác định 

các yêu cầu, cách thức vận dụng lí thuyết hiệu ứng thâm nhập vào dạy học tác phẩm văn chương 

ở THPT. Thực nghiệp vận dụng lí thuyết hồi ứng vào dạy học tác phẩm văn chương ở THPT để 

khẳng định tính khả thi của những đề xuất trong luận án. 

     Người hướng dẫn : Phạm Thị Thu Hương - PGS.TS%Nguyễn Thanh Hùng - GS.TS 

147. Trần, Thị Lơ. 

      Cảm thức sinh thái trong Linh Sơn của Cao Hành Kiện/ Trần Thị Lơ: Luận văn Thạc sĩ Khoa 

học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học nước ngoài: 60.22.02.45 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2017 . - 127 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3788 

     Phân loại (DDC): 895.136  

     *Tóm tắt : Lí thuyết phê bình sinh thái và cơ sở hình thành cảm thức sinh thái trong Linh Sơn 

của Cao Hành Kiện. Trình bày cảm thức sinh thái tự nhiên và cảm thức sinh thái nhân văn trong 

Linh Sơn của Cao Hành Kiện. 

     Người hướng dẫn : Trần Lê Bảo - PGS.TS 

148. Võ, Thùy Trang. 

      Xây dựng nguồn ngữ liệu đa phương tiện từ lĩnh vực truyền hình để dạy học đọc hiểu văn bản 

thông tin trong môn Ngữ văn ở trường Phổ thông/ Võ Thùy Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Việt: 60.14.01.11 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 104 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3652 

     Phân loại (DDC): 807.85  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng nguồn ngữ liệu đa phương 

tiện từ truyền hình để dạy học đọc hiểu văn bản thông tin trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông. 

Tổ chức xây dựng nguồn ngữ liệu đa phương tiện từ truyền hình để làm ngữ liệu dạy học đọc 

hiểu văn bản thông tin. Định hướng sử dụng nguồn ngữ liệu đa phương tiện từ truyền hình để dạy 

học đọc hiểu văn bản thông tin trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông. Thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Trịnh Thị Lan - TS 
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900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

149. Bùi, Thị Hải Thanh. 

      Giáo dục phát triển du lịch cộng đồng cho người dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La/ Bùi Thị 

Hải Thanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng 

đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 97 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3769 

     Phân loại (DDC): 910.70959718  

     *Tóm tắt : Trình bày cơ sở lí luận về giáo dục phát triển du lịch cộng đồng. Khảo sát thực 

trạng giáo dục du lịch cộng đồng, phát triển du lịch cộng đồng và đề xuất một số biện pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả giáo dục phát triển du lịch cộng đồng cho người dân huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La. 

     Người hướng dẫn : Hồ Thị Dung - TS 

150. Đào, Thị Phương Chi. 

      Phát triển du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng đồng tại tỉnh Bắc Ninh/ Đào Thị Phương 

Chi: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí 

điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 120 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3760 

     Phân loại (DDC): 910.70959727  

     *Tóm tắt : Xác định cơ sở lý luận: phát triển, du lịch, văn hóa, tâm linh, cộng đồng, phát triển 

du lịch, văn hóa tâm linh, phát triển du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng đồng, giải pháp phát 

triển du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng đồng. Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp phát 

triển du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng đồng tỉnh Bắc Ninh. 

     Người hướng dẫn : Sầm Thị Thu Hương - TS 

151. Đỗ, Thị Thanh Hoa. 

      Vấn đề dân cư và đất đai trong bang giao của Đại Việt với Champa từ thế kỷ XI đến thế kỷ 

XVII/ Đỗ Thị Thanh Hoa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 

60.22.03.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 83 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3647 

     Phân loại (DDC): 959.701  

     *Tóm tắt : Phân tích bối cảnh lịch sử của Đại Việt và Champa từ thế kỉ XI đến thế kỷ XVII. 

Hệ thống các sự kiện phản ánh bang giao của Đại Việt với Champa về vấn đề dân cư và đất đai. 

Nhận xét về vấn đề cư dân và đất đai trong bang giao của Đại Việt với Champa từ thế kỷ XI đến 

thế kỷ XVII. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thu Hiền - TS 
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152. Nguyễn, Hữu Hòa. 

      Xây dựng và tổ chức dạy học một số chủ đề Lịch sử thế giới hiện đại lớp 12 THPT (qua thực 

nghiệm ở trường Phú Bình - Thạch Thất - Hà Nội) / Nguyễn Hữu Hòa: Luận văn Thạc sĩ Khoa 

học, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học lịch sử: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2017 . - 116 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3744 

     Phân loại (DDC): 907  

     *Tóm tắt : Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu trong các tài liệu giáo dục, tâm lí, phương 

pháp dạy học lịch sử,... Tìm hiểu thực tiễn việc dạy học ở trường THPT nói chung và phổ thông 

Phú Bình nói riêng, đặc biệt là việc tổ chức DHTCĐ lịch sử lớp 12. Tìm hiểu chương trình lịch 

sử lớp 12 phần lịch sử TG 1945 - 2000, xây dựng các chủ đề cần dạy cho HS. Đề xuất một số 

biện pháp tổ chức dạy học các chủ đề lịch sử nhằm phát huy nhận thức tích cực, độc lập của HS. 

Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng các biện pháp. 

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

153. Nguyễn, Mai Huệ. 

      Giáo dục nhân cách học sinh qua các câu chuyện trong dạy học lịch sử lớp 12, THPT/ 

Nguyễn Mai Huệ: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp 

dạy học môn Lịch sử: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 105 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3743 

     Phân loại (DDC): 959.700712  

     *Tóm tắt : Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Giáo dục nhân cách học sinh qua các 

câu chuyện trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường THPT. Đưa ra một số hình thức, biện pháp 

giáo dục nhân cách học sinh qua các câu chuyện trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 12, trường 

THPT. 

     Người hướng dẫn : Kiều Thế Hưng - PGS.TS 

154. Nguyễn, Thanh Bình. 

      Tổ chức hoạt động giáo dục cộng đồng dân cư nhằm phát triển du lịch cộng đồng khu vực 

thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La/ Nguyễn Thanh Bình: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, 

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

2017 . - 109 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3771 

     Phân loại (DDC): 910.70959718  

     *Tóm tắt : Trình bày cơ sở lí luận về giáo dục phát triển du lịch cộng đồng. Khảo sát thực 

trạng tổ chức giáo dục du lịch cộng đồng và phát triển du lịch cộng đồng ở khu vực thủy điện Sơn 

La và nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và 

phát triển cộng đồng cho người dân khu vực thủy điện Sơn La. 

     Người hướng dẫn : Trần Hữu Hoan - PGS.TS 
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155. Nguyễn, Thị Hằng Nga. 

      Cuộc chiến giữa lực lượng Tây Sơn và Nguyễn Ánh giai đoạn 1778 - 1802/ Nguyễn Thị Hằng 

Nga: Luận án Tiến sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 62.22.03.13 . - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 168 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3436 

     Phân loại (DDC): 959.7028  

     *Tóm tắt : Sưu tầm, đánh giá các nguồn tư liệu có liên quan đến cuộc chiến giữa lực lượng 

Tây Sơn và Nguyễn Ánh giai đoạn 1778 - 1802. Phân tích bối cảnh lịch sử, những yếu tố ảnh 

hưởng, tác động đến cuộc chiến giữa lực lượng Tây Sơn - Nguyễn Ánh. Trên cơ sở khai thác 

nguồn tư liệu, tái hiện lại diễn biến của cuộc chiến giữa lực lượng Tây Sơn và Nguyễn Ánh giai 

ddoanj -1802, từ đó xác định rõ sự thay đổi tính chất của cuộc chiến, nguyên nhân và hệ quả của 

cuộc chiến. Đưa ra những đánh giá, nhận định khách quan về cuộc chiến giữa lực lượng Tây Sơn 

và Nguyễn Ánh giai đoạn 1778 - 1802. 

     Người hướng dẫn : Đào Tố Uyên - PGS.TS%Nguyễn Duy Bính - PGS.TS 

156. Nguyễn, Thị Thanh Ngân. 

      Vận dụng các kĩ thuật dạy học hiện đại trong dạy học Địa lí 10 - THPT theo định hướng phát 

triển năng lực/ Nguyễn Thị Thanh Ngân: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: 

Lí luận và Phương pháp dạy học Địa lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 97 

tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/3787 

     Phân loại (DDC): 910.712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc sử dụng các kĩ thuật dạy học hiện đại 

trong dạy học Địa lí 10 - THPT theo định hướng phát triển năng lực. Xác định các nguyên tắc và 

yêu cầu của việc vận dụng các kỹ thuật dạy học hiện đại trong dạy học Địa lí 10 - THPT theo 

định hướng phát triển năng lực. Đưa ra quy trình vận dụng các kỹ thuật dạy học hiện đại và đề 

xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả vận dụng các kỹ thuật dạy học hiện đại trong dạy học Địa 

lý 10 - THPT theo định hướng phát triển năng lực. Thiết kế giáo án và tiến hành thực nghiệm sư 

phạm. 

     Người hướng dẫn : Ngô Thị Hải Yến - TS 

157. Nguyễn, Thị Thu Anh. 

      Tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí 10 ở trường Trung học phổ thông/ Nguyễn Thị 

Thu Anh: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học 

Bộ môn Địa lí: 62.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 . - 148 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/4105 

     Phân loại (DDC): 910.712  

     *Tóm tắt : Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí 10 

Trung học phổ thông. Thiết kế quy trình và cách thức tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí 

10 ở trường Trung học phổ thông. Thực nghiệm sư phạm. 

     Người hướng dẫn : Đặng Văn Đức - PGS.TS%Nguyễn Tuyết Nga - PGS.TS 

 


