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HƢỚNG 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. Lƣờng, Thị Nhung. 

      Phân nhóm nguy cơ tảo hôn và kết hôn cận huyết thống dựa vào kĩ thuật K - Means ở một số 

dân tộc ít người thuộc tỉnh Sơn La/ Lường Thị Nhung: 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, 2015 . - 50 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1215  

     Phân loại (DDC): 005.7410959718  

     *Tóm tắt : Khái quát về khai phá dữ liệu và bài toán phân nhóm nguy cơ tảo hôn, kết hôn cận 

huyết thống. Nghiên cứu hệ thống hóa một số vấn đề trong thuật toán K-means và các biến thể 

của nó. Trên cơ sở đó áp dụng thử nghiệm cho bài toán phân nhóm nguy cơ tảo hôn, kết hôn cận 

huyết thống của một số dân tộc ít người ở Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Năng Toàn - PGS.TS 

002. Nguyễn, Thị Thu Vinh. 

      Nghiên cứu các mô hình đảm bảo an toàn thông tin và ứng dụng trong bảo mật thư điện tử/ 

Nguyễn Thị Thu Vinh: 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, 2015 . - 59 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0816  

     Phân loại (DDC): 005.8  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu các phương pháp đảm bảo an toàn thông tin trên mạng Internet, trong 

đó đặc biệt chú ý đến các phương pháp mã hóa thông tin được gửi đi trên đường truyền bằng các 

phương pháp mã đối xứng và mã công khai. Qua đó luận văn sẽ triển khai một ứng dụng thử 

nghiệm trong bảo mật thư điện tử dựa trên công nghệ phần mềm mở. 

     Người hướng dẫn : Phạm Đăng Hải - TS 

150. TÂM LÝ HỌC 

003. Đỗ, Thị Thủy. 

      Nhu cầu được tham vấn tâm lí học đường của học sinh Trung học cơ sở ở Hà Nội/ Đỗ Thị 

Thủy: Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học, Chuyên ngành: Tâm lí học: 60.31.04.01 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2015 . - 129 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0738  

     Phân loại (DDC): 153.808340959731  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận tâm lí học về nhu cầu, nhu cầu tham vấn tâm lí học 

đường, nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh THCS. Khảo sát thực trạng và đề xuất 

một số khuyến nghị góp phần đáp ứng nhu cầu tham vấn tâm lí học đường phù hợp trong những 

điều kiện khác nhau cho học sinh. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Thị Hạnh Phúc - PGS.TS 
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004. Lò, Thị Thu Thúy. 

      Nhận thức của học sinh tiểu học về sự sáng tạo của bản thân/ Lò Thị Thu Thúy: Luận văn 

Thạc sĩ Tâm lí học, Chuyên ngành: Tâm lí học: 60.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2015 . - 111 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0965  

     Phân loại (DDC): 155.41335  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về nhận thức, đặc điểm tâm lí của học sinh 

Tiểu học, sự sáng tạo ở học sinh Tiểu học, nhận thức của học sinh Tiểu học về sự sáng tạo của 

bản thân. Phân tích thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm giúp học sinh Tiểu học có nhận 

thức đúng đắn về sự sáng tạo của bản thân. 

     Người hướng dẫn : Giáp Bình Nga - TS 

005. Trần, Thị Hoài. 

      Nhu cầu tham vấn hướng nghiệp của học sinh Trung học phổ thông huyện Yên Dũng, tỉnh 

Bắc Giang/ Trần Thị Hoài: Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học, Chuyên ngành: Tâm lí học: 

60.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 104 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0679  

     Phân loại (DDC): 158.708350959725  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa lí luận về nhu cầu tham vấn hướng nghiệp của học sinh THPT. 

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao nhu cầu tham vấn 

hướng nghiệp của các em học sinh THPT huyện Yên Dũng, Bắc Giang. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Thức - PGS.TS 

200. TÔN GIÁO 

006. Vũ, Thị Thu Hằng. 

      Công đồng Vatican II (1962 - 1965) và tác động của nó tới giáo hội Công giáo Việt Nam (từ 

1965 đến nay)/ Vũ Thị Thu Hằng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử 

thế giới: 60.22.03.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 111 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0765  

     Phân loại (DDC): 262.52  

     *Tóm tắt : Làm rõ bối cảnh lịch sử dẫn đến việc triệu tập Công đồng, những nội dung đổi mới 

của Công đồng Vatican II (1962 - 1965). Phân tích tình hình Giáo hội Công giáo ở Việt Nam 

trước Công đồng Vatiacan II (từ năm 1945 đến trước năm 1965). Nghiên cứu những tác động 

của Công đồng Vatican II đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam từ năm 1965 đến nay. Trên cơ 

sở đó đưa ra một số nhận xét về Công đồng Vatican II (1962 - 1965) và nhận xét về tác động của 

Công đồng tới Giáo hội Công giáo Việt Nam (từ năm 1965 đến nay). 

     Người hướng dẫn : Lương Thị Thoa - PGS.TS 
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300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

007. Ngô, Thị Thúy Cải. 

      Đặc điểm dân cư tỉnh Bắc Ninh/ Ngô Thị Thúy Cải: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí, 

Chuyên ngành: Địa lí học: 60.31.05.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 130 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1139  

     Phân loại (DDC): 304.60959727  

     *Tóm tắt : Đúc kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dân số và đặc điểm dân cư. Đánh giá 

những nhân tố ảnh hưởng và phân tích các đặc điểm dân số tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở đó đề xuất 

một số giải pháp để ổn định dân cư của tỉnh Bắc Ninh trong tương lai. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Sơn - PGS.TS 

320. CHÍNH TRỊ 

008. Đinh, Minh Kỳ. 

      Ngự sử đài thời Hậu Lê (thế kỉ XV - XVIII)/ Đinh Minh Kỳ: 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, 2015 . - 86 

tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0844  

     Phân loại (DDC): 320.45970903  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu hệ thống về quá trình tái thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và cơ chế 

tuyển chọn quan lại làm việc trong Ngự sử đài thời Lê Sơ. Phân tích những thay đổi về nhân sự, 

quyền hạn và chức nhiệm của cơ quan Ngự sử đài dưới thời Lê Trung Hưng, đặt trong sự chi 

phối bởi những biến cố trong các thế kỉ 17 - 18. Đánh giá về những đóng góp và hạn chế của 

Ngự sử đài. Bên cạnh đó, bước đầu phân tích và đặt Ngự sử đài trong mối quan hệ tương tác 

quyền lực với vua và Lục khoa thời Hậu Lê. 

     Người hướng dẫn : Phan Ngọc Huyền - TS 

009. Lê, Thị Thu Giang. 

      Giáo dục trách nhiệm công dân trong dạy học phần "Công dân với các vấn đề chính trị - xã 

hội" ở trường Trung học phổ thông Yên Hòa - Hà Nội/ Lê Thị Thu Giang: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp giảng dạy Giáo dục chính trị: 

60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 92 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0665  

     Phân loại (DDC): 320.4071259731  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu những vấn đề lý luận về trách nhiệm của công dân và sự cần thiết phải 

giáo dục trách nhiệm công dân cho học sinh THPT. Làm rõ thực trạng và vận dụng một số 

phương pháp trong dạy học phần “Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội”, là giải pháp cơ 

bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trách nhiệm công dân THPT (thông qua tiến hành dạy thực 

nghiệm và đối chứng). Đề xuất quy trình và điều kiện thực hiện giáo dục trách nhiệm công dân 

cho học sinh THPT trong dạy học môn Giáo dục công dân. 

     Người hướng dẫn : Đào Thị Ngọc Minh - PGS.TS 
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010. Nguyễn, Nhật Linh. 

      Giáo dục kĩ năng sống trong dạy học phần công dân với việc hình thành thế giới quan, 

phương pháp luận khoa học ở trường THPT Trần Nhật Duật, tỉnh Yên Bái/ Nguyễn Nhật Linh: 

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

dục chính trị: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 116 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0843  

     Phân loại (DDC): 320.40712597157  

     *Tóm tắt : Cơ sở khoa học của việc giáo dục kĩ năng sống trong dạy học môn Giáo dục công 

dân ở trường THPT. Nghiên cứu biện pháp giáo dục và đề xuất một số phương pháp giáo dục kĩ 

năng sống trong dạy học phần “Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học” ở trường THPT Trần Nhật Duật, Tỉnh Yên Bái. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Cư - PGS.TS 

330. KINH TẾ 

011. Lê, Thị Gấm. 

      Phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2000 - 2013/ Lê Thị Gấm: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học: 60.31.05.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . 

– 146 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1138  

     Phân loại (DDC): 338.095972309051  

     *Tóm tắt : Tổng quan có chọn lọc những vấn đề về lý luận và thực tiễn về phát triển công 

nghiệp. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng  đến sự phát triển và phân bố công nghiệp; phân tích 

thực trạng phát triển công nghiệp , nghiên cứu một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở 

tỉnh Vĩnh Phúc. Nêu định hướng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu để thúc đẩy sự phát triển 

công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Viết Thịnh - GS.TS 

012. Nguyễn, Đức Nghị. 

      Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ sử dụng và bảo vệ đất lưu vực thủy điện Sơn La/ 

Nguyễn Đức Nghị: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên: 

60.44.02.17 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 72 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0611  

     Phân loại (DDC): 333.00959718  

     *Tóm tắt : Cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng hợp lý, bảo vệ đất lưu vực thủy điện Sơn La. 

Phân tích đặc điểm các hợp phần tự nhiên, sự phân hóa lãnh thổ tự nhiên liên quan đến sử dụng 

đất và đề xuất sử dụng, bảo vệ đất lưu vực thủy điện Sơn La theo định hướng phát triển bền 

vững. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Văn Thanh - TS 
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013. Nguyễn, Thị Hoa. 

      Quá trình gia nhập các tổ chức và diễn đàn kinh tế quốc tế của Việt Nam giai đoạn 1986 - 

2013/ Nguyễn Thị 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, 2015 . - 117 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1183  

     Phân loại (DDC): 337.59709051  

     *Tóm tắt : Tổng quan bối cảnh lịch sử và nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

Phân tích những nỗ lực của Việt Nam để được gia nhập các tổ chức thương mại quốc tế. Trên cơ 

sở đó đưa ra vai trò, đóng góp và những thành tựu, hạn chế của Việt Nam trong quá trình gia 

nhập các tổ chức và diễn đàn kinh tế quốc tế giai đoạn 1986 – 2013. 

     Người hướng dẫn : Phạm Thị Tuyết - TS 

014. Nguyễn, Thị Hồng Ngọc. 

      Nghiên cứu kinh tế huyện Anh Sơn giai đoạn 2005 - 2013/ Nguyễn Thị Hồng Ngọc: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học: 60.31.05.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2015 . - 111 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0828  

     Phân loại (DDC): 330.95974209051  

     *Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển kinh tế. Đánh giá các nhân tố tự 

nhiên và kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của huyện Anh Sơn. Phân tích thực 

trạng phát triển kinh tế ở huyện Anh Sơn trong giai đoạn 2005 – 2013 dưới góc độ địa lí học. 

Đưa ra các định hướng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Minh Tuệ - PGS.TS 

340. LUẬT PHÁP 

015. Nguyễn, Thế Việt. 

      Hương ước Cải lương huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) trước năm 1945/ Nguyễn Thế 

Việt: 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, 2015 . - 98 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0820  

     Phân loại (DDC): 340.52597230904  

     *Tóm tắt : Khái quát về huyện Tam Dương và hương ước cải lương trước 1945. Phân tích 

thực trạng và nội dung của hương ước cải lương huyện Tam Dương trước năm 1945. Trên cơ sở 

đó đưa ra một số nhận xét góp phần phác họa một phần nào đó bức tranh sinh hoạt chốn thôn 

quê. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thu Thủy - TS 
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355. QUÂN SỰ 

016. Lê, Thị Tuyện. 

      Lực lượng vũ trang cách mạng huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang giai đoạn 1945 - 1954/ Lê Thị 

Tuyện: 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, 2015 . - 96 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0721  

     Phân loại (DDC): 355.0095979109049  

     *Tóm tắt : Luận văn trình bày những yếu tố tác động đến quá trình xây dựng và phát triển của 

Lực lượng vũ trang cách mạng huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang giai đoạn 1945-1954. Phân tích 

quá trình xây dựng, phát triển, hoạt động, đặc điểm và vai trò của Lực lượng vũ trang cách mạng 

huyện Chợ Mới giai đoạn 1945-1954. Trên cơ sở đó rút ra một số bài học kinh nghiệm, đề xuất 

một số biện pháp phục vụ cho việc xây dựng, phát triển và hoạt động của Lực lượng vũ trang 

cách mạng huyện Chợ Mới trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta 

hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Am - PGS.TS 

017. Vũ, Thanh Hòa. 

      Lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)/ 

Vũ Thanh Hòa: 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, 2015 . - 91 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1057  

     Phân loại (DDC): 355.0095971809049  

     *Tóm tắt : Khái quát về lực lượng vũ trang cách mạng Sơn La trước năm 1954. Nghiên cứu 

về lực lượng vũ trang Sơn La trong thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an 

ninh quốc phòng (1954 - 1964) và lực lượng vũ trang Sơn La giữ vững an ninh quốc phòng, thực 

hiện nghĩa vụ quốc tế góp phần đưa kháng chiến chống Mỹ đi đến thắng lợi  (1965 - 1975). 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Cơ - GS.TS 

360. CÁC VẤN ĐỀ VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

018. Mai, Thị Thu Hằng. 

      Vấn đề nghèo và một số giải pháp giảm nghèo ở tỉnh Lạng Sơn/ Mai Thị Thu Hằng: Luận 

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

Nội, 2015 . - 117 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0746  

     Phân loại (DDC): 362.580959711  

     *Tóm tắt : Đúc kết cơ sở lí luận và thực tiễn về nghèo và giải pháp giảm nghèo trên thế giới 

và ở Việt Nam để vận dụng vào tỉnh Lạng Sơn. Phân tích thực trạng nghèo ở tỉnh Lạng Sơn theo 

các tiêu chí xác định, giải thích nguyên nhân nghèo và sự phân hóa của chúng. Đề xuất các giải 

pháp và chính sách giảm nghèo ở tỉnh trong những năm tới. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Minh Tuệ - PGS.TS 
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370. GIÁO DỤC 

019. Cao, Thanh Hùng. 

      Quản lí đội ngũ cán bộ quản lí trường Tiểu học tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục/ Cao Thanh Hùng: 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, 2015 . - 129 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0602  

     Phân loại (DDC): 372.120110959795  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ cán bộ quản lý trường Tiểu học của 

Sở Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Khảo sát, phân tích thực trạng và đề 

xuất các biện pháp quản lý đội ngũ cán bộ quản lý trường Tiểu học tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục. Trên cơ sở đó khảo nghiệm nhận thức về mức độ cần thiết và tính khả thi 

của một số biện pháp quản lý đội ngũ cán bộ quản lý trường Tiểu học tỉnh Kiên Giang. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Thức - PGS.TS 

020. Danh, Tính. 

      Quản lí dạy học tiếng Anh ở trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang/ Danh Tính: 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, 2015 . - 103 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0615  

     Phân loại (DDC): 378.1250959795  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu và xây dựng được cơ sở lý luận về quản lý dạy học tiếng Anh ở trường 

Cao đẳng. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý dạy học tiếng Anh ở 

trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang. 

     Người hướng dẫn : Ngô Hiệu - PGS.TS 

021. Đặng, Đông Dân. 

      Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện 

tỉnh Kiên Giang/ Đặng Đông Dân: 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, 2015 . - 106 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0616  

     Phân loại (DDC): 374.1100959795  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trong các Trung 

tâm Giáo dục Thường xuyên. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ 

giáo viên ở các trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện tỉnh Kiên Giang. Trên cơ sở đó 

khảo nghiệm mức độ cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Trần Thị Minh Hằng - PGS.TS 
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022. Đinh, Thị Nguyệt Linh. 

      Dạy học tập đọc theo hướng tăng cường năng lực cảm thụ văn học cho học sinh lớp 5/ Đinh 

Thị Nguyệt Linh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục học (Giáo dục 

Tiểu học): 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 168 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0619  

     Phân loại (DDC): 372.4  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của dạy học Tập đọc lớp 5. Xây dựng một số 

biện pháp dạy học Tập đọc lớp 5 theo hướng tăng cường năng lực cảm thụ văn học. Trên cơ sở 

đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra và kh ẳng định tính khả thi của biện pháp dạy 

học được đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Lê Phương Nga - GS.TS 

023. Đinh, Thị Thiên. 

      Quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường Trung học cơ sở thành phố Hòa 

Bình/ Đinh Thị Thiên: 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, 2015 . - 111 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1192  

     Phân loại (DDC): 373.01190959719  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong 

các trường THCS. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục kỹ 

năng sống cho học sinh các trường THCS thành phố Hòa Bình. 

     Người hướng dẫn : Bùi Minh Hiền - PGS.TS 

024. Hà, Thị Kim Oanh. 

      Quản lí hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở các trường Mầm non thành 

phố Hòa Bình/ Hà Thị Kim Oanh: 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, 2015 . - 96 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1191  

     Phân loại (DDC): 372.370959719  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe 

cho trẻ ở các trường Mầm non. Phân tích thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động 

nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở các trường Mầm non thành phố Hòa Bình. 

     Người hướng dẫn : Trần Thị Tuyết Oanh - PGS.TS 
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025. Hoàng, Đình Hiếu. 

      Vận dụng phương pháp Graph trong dạy học Toán lớp 4 nhằm tích cực hóa hoạt động học 

tập của học sinh/ Hoàng Đình Hiếu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo 

dục học (Giáo dục Tiểu học): 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 101 tr. + phụ 

lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0621  

     Phân loại (DDC): 372.7044  

     *Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận của phương pháp dạy học Graph. Nghiên cứu cơ sở thực 

tiễn và áp dụng quy trình dạy học Graph vào dạy học môn Toán lớp 4 ở trường Tiểu học. Tiến 

hành thực nghiệm tại một số trường Tiểu học để đánh giá tính khả thi của đề tài. 

     Người hướng dẫn : Vũ Quốc Chung - PGS.TS%Dương Giáng Thiên Hương - TS 

026. Hoàng, Kiều. 

      Quản lí đổi mới phương pháp dạy học tại các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình/ Hoàng Kiều: 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, 2015 . - 112 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0733  

     Phân loại (DDC): 374.130959719  

     *Tóm tắt : Làm rõ cơ sở lí luận liên quan đến việc quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở 

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp 

quản lí đổi mới phương pháp dạy học tại các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

     Người hướng dẫn : Đinh Văn Vang - TS 

027. Hoàng, Thị Mai. 

      Thiết kế phiếu bài tập bổ trợ môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 5 ở các trường chất lượng cao/ 

Hoàng Thị Mai: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục học (Giáo dục 

Tiểu học): 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 141 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0748  

     Phân loại (DDC): 372.6044  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc xây dựng phiếu bài tập bổ trợ môn tiếng Việt ở 

các trường Tiểu học chất lượng cao. Phân tích nội dung kiến thức, kĩ năng chương trình Tiếng 

Việt 5 và chương trình bổ sung nâng cao. Thiết lập quy trình xây dựng phiếu bài tập bổ trợ môn 

Tiếng Việt cho học sinh lớp 5 ở các trường chất lượng cao. Tiến hành thực nghiệm nhằm kiểm 

định tính khả thi và hiệu quả của bộ phiếu bài tập bổ trợ đã xây dựng. 

     Người hướng dẫn : Dương Thị Hương - TS 
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028. Hoàng, Văn Khuê. 

      Quản lí đổi mới phương pháp dạy học môn Hóa học của Hiệu trưởng trường THCS huyện 

Gia Lâm, Hà Nội/ Hoàng Văn Khuê: 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, 2015 . - 106 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0826  

     Phân loại (DDC): 373.130959731  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý đổi 

mới phương pháp dạy học môn Hóa học. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện 

pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học môn Hóa học của Hiệu trưởng trường THCS huyện 

Gia Lâm, Hà Nội. Tổ chức khảo nghiệm nhận thức của một số nghiệm thể để khẳng định tính 

cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã nêu. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thành Khải - TS 

029. Lê, Thu Huyền. 

      Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường Trung học cơ sở thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La/ Lê Thu Huyền: 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, 2015 . - 134 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0853  

     Phân loại (DDC): 373.120110959718  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục 

nói chung và cán bộ quản lí trường Trung học cơ sở nói riêng. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực 

trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường Trung học cơ sở tại 

thành phố Sơn La, khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các giải pháp. 

     Người hướng dẫn : Phạm Quang Sáng - TS 

030. Lê, Trung Thuận. 

      Quản lí xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La/ Lê Trung Thuận: 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, 2015 . - 115 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1083  

     Phân loại (DDC): 373.120959718  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quản lý xây dựng trường THCS đạt chuẩn 

Quốc gia. Khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lí xây dựng 

trường THCS đạt chuẩn Quốc gia của Hiệu trưởng ở  huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Nhung - TS 
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031. Mai, Văn Hùng. 

      Quản lí hoạt động dạy học ở các trường Trung học cơ sở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang 

trong giai đoạn hiện nay/ Mai Văn Hùng: 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, 2015 . - 111 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0617  

     Phân loại (DDC): 373.11020959795  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS. Phân tích 

thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Vĩnh 

Thuận, tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Ngô Quang Sơn - PGS.TS 

032. Ngô, Thị Thủy. 

      Quản lí hoạt động tự học của sinh viên Lào trường Cao đẳng Sơn La/ Ngô Thị Thủy: 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, 2015 . - 93 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1082  

     Phân loại (DDC): 378.179430959718  

     *Tóm tắt : Xác định cơ sở lý luận về quản lý, quản lý hoạt động tự học của sinh viên Quốc tế 

ở trường Đại học và Cao đẳng. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt 

động tự học của sinh viên Lào ở nội trú trường Cao đẳng Sơn La và đánh giá tính khả thi của 

những biện pháp này. 

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

033. Nguyễn, Đông Thành. 

      Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường Tiểu học huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục/ Nguyễn Đông Thành: 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, 2015 . - 130 tr. + 

phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0612  

     Phân loại (DDC): 372.120110959795  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu vấn đề lí luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường Tiểu học của 

phòng Giáo dục và Đào tạo. Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ 

quản lí trường Tiểu học huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

Trên cơ sở đó khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của biện pháp đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Trần Hữu Hoan - TS 
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034. Nguyễn, Ngọc Kiên. 

      Quản lí giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội trong các trường Trung học cơ sở ở huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La/ Nguyễn Ngọc Kiên: 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, 2015 . - 93 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0851  

     Phân loại (DDC): 373.1780959718  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cở sở lý luận về quản lý giáo dục phòng ngừa   tệ nạn xã hội cho học 

sinh THCS. Khảo sát, phân tích thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục phòng ngừa 

tệ nạn xã hội trong các trường THCS huyện Mường La. 

     Người hướng dẫn : Phạm Viết Vượng - PGS.TS 

035. Nguyễn, Quý Linh. 

      Quản lí đào tạo nghề theo phương thức liên kết tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình/ Nguyễn Quý Linh: 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, 2015 . - 106 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0609  

     Phân loại (DDC): 374.0130959719  

     *Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận của quản lí đào tạo nghề theo phương thức liên kết giữa 

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện với cơ sở dạy nghề. Khảo sát đánh giá thực trạng 

và đề xuất các biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nghề theo phương 

thức liên kết của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Lương Sơn với các cơ sở dạy nghề. 

     Người hướng dẫn : Vũ Dũng - GS.TS 

036. Nguyễn, Thị Nguyệt Khanh. 

      Sử dụng thơ Trần Đăng Khoa phát triển vốn từ phổ thông cho trẻ 5 - 6 tuổi ở Hà Tĩnh/ 

Nguyễn Thị Nguyệt Khanh: 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, 2015 . - 102 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0722  

     Phân loại (DDC): 372.61  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc sử dụng thơ Trần Đăng Khoa phát triển vốn từ 

phổ thông cho trẻ 5 - 6 tuổi. Phân tích thực trạng và đề xuất xây dựng một số biện pháp sử dụng 

thơ Trần Đăng Khoa phát triển vốn từ phổ thông cho trẻ 5 - 6 tuổi ở Hà Tĩnh. Tiến hành thực 

nghiệm sư phạm các biện pháp đã đề xuất nhằm kiểm chứng giả thuyết khoa học đã đề ra. 

     Người hướng dẫn : Đinh Hồng Thái - PGS.TS 
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037. Nguyễn, Thị Thanh. 

      Quản lí giáo dục đạo đức cho sinh viên của trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang/ Nguyễn Thị 

Thanh: 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, 2015 . - 107 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0614  

     Phân loại (DDC): 378.0140959795  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý giáo dục đạo đức sinh viên. Phân tích, đánh 

giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên của trường Cao 

đẳng Nghề Kiên Giang. 

     Người hướng dẫn : Phan Văn Kha - GS.TS 

038. Nguyễn, Thị Vui. 

      Sử dụng tác phẩm văn học giáo dục lòng nhân ái cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi/ Nguyễn Thị 

Vui: 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, 2015 . - 99 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1185  

     Phân loại (DDC): 372.0114  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc sử dụng tác phẩm văn học giáo dục lòng nhân ái 

cho trẻ. Phân tích thực trạng và đề xuất xây dựng một số biện pháp sử dụng tác phẩm văn học 

giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5 - 6 tuổi. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm 

kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài nghiên cứu. 

     Người hướng dẫn : Lã Thị Bắc Lý - PGS.TS 

039. Nguyễn, Thu Phƣơng. 

      Quản lí sự thay đổi nhận thức của giáo viên chủ nhiệm trong hoạt động chủ nhiệm lớp ở 

trường Tiểu học Quỳnh Nhai, thành phố Hà Nội/ Nguyễn Thu Phương: 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, 

2015 . - 85 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0666  

     Phân loại (DDC): 372.110240959731  

     *Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lí luận về quản lý sự thay đổi nhận thức của giáo viên chủ nhiệm 

trong trong hoạt động chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất 

quy trình quản lý sự thay đổi nhận thức của giáo viên chủ nhiệm lớp trong quan hệ với học sinh 

và cha mẹ học sinh ở trường Tiểu học Quỳnh Mai, thành phố Hà Nội. 

     Người hướng dẫn : Dương Thị Hoàng Yến - TS 
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040. Nguyễn, Văn Hùng. 

      Quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh các trường Trung học phổ thông thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình/ Nguyễn Văn Hùng: 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, 2015 . - 129 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0734  

     Phân loại (DDC): 373.01140959719  

     *Tóm tắt : Hệ thống hoá cơ sở lý luận của quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh các trường 

THPT. Khảo sát, đánh giá thưc̣ traṇg và đ ề xuất các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học 

sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Hoà Bình tỉnh Hoà Bình trong giai đoaṇ hiêṇ nay. 

     Người hướng dẫn : Bùi Minh Hiền - PGS.TS 

041. Nguyễn, Văn Phai. 

      Quản lí đội ngũ giáo viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 

Giang/ Nguyễn Văn Phai: 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, 2015 . - 124 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0618  

     Phân loại (DDC): 374.1100959795  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên trong giai đoạn hiện nay. 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Tiến Hùng - PGS.TS 

042. Nguyễn, Văn Phát. 

      Quản lí hoạt động dạy học theo tiếp cận hệ thống của Hiệu trưởng trường THPT huyện Mai 

Sơn tỉnh Sơn La/ Nguyễn Văn Phát: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản 

lí giáo dụ: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 112 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0834  

     Phân loại (DDC): 373.11020959718  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học trong nhà trường phổ 

thông theo tiếp cận hệ thống. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động 

dạy học theo tiếp cận hệ thống của Hiệu trưởng trường THPT trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La. 

     Người hướng dẫn : Lê Ngọc Lan - PGS.TS 
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043. Tạ, Trung Tiến. 

      Rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học giải Toán/ Tạ Trung Tiến: 

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

60.14.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 99 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0620  

     Phân loại (DDC): 372.7044  

     *Tóm tắt : Cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh lớp 5 

thông qua dạy học giải Toán. Tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số biện pháp rèn luyện tư duy 

phản biện cho học sinh thông qua dạy học giải Toán ở lớp 5. Trên cơ sở đó tiến hành thực 

nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài nghiên cứu. 

     Người hướng dẫn : Vũ Quốc Trung - PGS.TS%Dương Giáng Thiên Hương - TS 

044. Trần, Công Thành. 

      Quản lí hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh ở trường Tiểu học thị xã Hà 

Tiên, tỉnh Kiên Giang/ Trần Công Thành: 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, 2015 . - 110 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0658  

     Phân loại (DDC): 372.3570959795  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho 

học sinh ở trường Tiểu học. Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục 

bảo vệ môi trường cho học sinh ở trường Tiểu học của phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Hà 

Tiên, tỉnh Kiên Giang. 

     Người hướng dẫn : Dương Thị Hoàng Yến - TS 

045. Trần, Kim Ngọc. 

      Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường Trung học cơ sở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo 

tiếp cận quản lí nguồn nhân lực/ Trần Kim Ngọc: 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, 2015 . - 128 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0999  

     Phân loại (DDC): 373.120110959721  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa một số vấn đề l ý luận cơ bản về công tác phát triển đội ngũ cán bộ 

quản lí trường THCS. Khảo sát thực trạng và đề xuất các biện pháp, khảo nghiệm về mức độ cần 

thiết và khả thi của các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường THCS trên địa bàn 

huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Vũ Bích Hiền - TS 
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046. Trần, Thị Kim Phụng. 

      Quản lí phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông thành phố 

Rạch Giá tỉnh Kiên Giang/ Trần Thị Kim Phụng: 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, 2015 . - 73 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0807  

     Phân loại (DDC): 373.1140959795  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu, xác định cơ sở lí luận về quản lí sự phát triển đội ngũ tổ trưởng 

chuyên môn trong trường THPT. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp quản 

lý phát triển đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn trường THPT thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

     Người hướng dẫn : Phan Trọng Ngọ - PGS.TS 

047. Trƣơng, Hồng Trinh. 

      Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường Tiểu học huyện Vĩnh 

Thuận tỉnh Kiên Giang/ Trương Hồng Trinh: 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, 2015 . - 106 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0613  

     Phân loại (DDC): 372.13340959795  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý ứng dụng 

công nghệ thông tin trong dạy học. Đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý ứng 

dụng công nghệ thông tin trong  dạy học ở các trường Tiểu học huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 

Giang. 

     Người hướng dẫn : Phó Đức Hòa - PGS.TS 

048. Võ, Thị Phƣợng. 

      Biện pháp quản lí công tác bồi dưỡng kĩ năng nghề nghiệp cho giáo viên Mầm non thành 

phố Buôn Ma Thuột/ Võ Thị Phượng: 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, 2015 . - 106 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1184  

     Phân loại (DDC): 372.110959765  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về biêṇ pháp quản lý công tác bồi dưỡng kỹ năng nghề 

nghiệp cho đội ngũ giáo viên Mầm non. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một 

số biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Mầm non 

thành phố Buôn Ma Thuột. 

     Người hướng dẫn : Đinh Hồng Thái - PGS.TS 
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049. Vũ, Thị Hồng. 

      Quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường Trung học cơ sở quận Cầu Giấy 

thành phố Hà Nội/ Vũ Thị Hồng: 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, 2015 . - 107 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1129  

     Phân loại (DDC): 373.01190959731  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý giáo dục kĩ năng sống cho học sinh của Hiệu 

trưởng các trường Trung học cơ sở. Khảo sát thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý giáo 

dục kĩ năng sống cho học sinh của Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thanh Bình - PGS.TS 

050. Vũ, Thị Minh Trang. 

      Sử dụng bài tập chắp ghép nhằm phát triển khả năng định hướng không gian trong hoạt 

động tạo hình cho trẻ 5 - 6 tuổi/ Vũ Thị Minh Trang: 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, 

2015 . - 119 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1052  

     Phân loại (DDC): 372.52044  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về hoạt động chắp ghép và sự phát triển khả năng định hướng 

không gian trong hoạt động tạo hình. Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng bài tập chắp ghép và thực 

trạng khả năng định hướng không gian trong hoạt động tạo hình của trẻ 5 - 6 tuổi ở một số 

trường Mầm non trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Hiệp Đức tại tỉnh Quảng Nam. Sưu 

tầm, thiết kế một số bài tập chắp ghép và đề xuất một số biện pháp sử dụng bài tập nhằm phát 

triển khả năng định hướng không gian trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5 - 6 tuổi và tổ chức thực 

nghiệm. 

     Người hướng dẫn : Lê Thanh Thủy - PGS.TS 

051. Vƣơng, Văn Học. 

      Quản lí hoạt động dạy học của Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông trên địa bàn 

huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục/ Vương Văn Học: 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, 2015 . - 103 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0836  

     Phân loại (DDC): 373.11020959718  

     *Tóm tắt : Lý luận chung về dạy học và quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT. Khảo sát, 

đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng các 

trường THPT trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trong giai đoạn hiện nay nhằm đáp ứng 

yêu cầu đổi mới. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Hồng - TS 
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380. THƢƠNG MẠI, PHƢƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG 

052. Dƣơng, Thị Viển. 

      Hoạt động nội thương tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2003 - 2013 và định hướng đến năm 2020/ 

Dương Thị Viển: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học: 60.31.05.01 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 127 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0829  

     Phân loại (DDC): 381.095973309051  

     *Tóm tắt : Tổng quan một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động thương mại nói chung 

và ngành nội thương nói riêng. Đánh giá, phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nội 

thương của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2003 – 2013. Đề xuất một số phương hướng, giải pháp góp 

phần đẩy mạnh phát triển hoạt động nội thương của tỉnh trong tương lai một cách hiệu quả, bền 

vững. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Viết Thịnh - GS.TS 

053. Phạm, Văn Thành. 

      Hệ thống kênh đào ở An Giang thời Nguyễn thời kỳ 1802 - 1867/ Phạm Văn Thành: 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, 2015 . - 90 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1040  

     Phân loại (DDC): 386.46095979109034  

     *Tóm tắt : Khái quát vùng đất An Giang thời Nguyễn (1802 – 1867). Tìm hiểu hoàn cảnh ra 

đời, quá trình đào kênh cũng như sự phát triển của hệ thống kênh đào An Giang thời Nguyễn 

1802 - 1867. Phân tích nhận định, đánh giá về vai trò và ý nghĩa chiến lược to lớn của hệ thống 

kênh đào An Giang về mặt quân sự, ngoại giao, nhất là trong quá trình khẳng định biên giới quốc 

gia trên vùng biên giới Tây Nam thời Nguyễn 1802 - 1867. Trên cơ sở đó đưa ra vai trò, sự tác 

động của hệ thống kênh đào An Giang trong sự nghiệp khai hoang lập ấp và phát triển kinh tế - 

xã hội của cư dân tộc Việt Nam thời nhà Nguyễn (1802 - 1867) trên vùng biên giới An Giang nói 

riêng và Tây Nam nói chung. 

     Người hướng dẫn : Đào Tố Uyên - PGS.TS 

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

054. Đặng, Thị Phƣơng. 

      Truyện kể dân gian về các loại bánh gạo của người Việt ở miền Bắc Việt Nam/ Đặng Thị 

Phương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học dân gian: 60.22.01.25 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 104 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0839  

     Phân loại (DDC): 398.20959730764  

     *Tóm tắt : Tổng quan về cây lúa nước và kinh nghiệm chế biến món ăn từ gạo của người 

Việt.  Khảo sát và phân loại truyện kể dân gian về bánh gạo của người Việt ở miền Bắc Việt 

Nam. Nghiên cứu những phương diện cơ bản trong nội dung và nghệ thuật của các truyện kể dân 

gian về bánh gạo, qua đó rút ra được những giá trị tinh thần truyền thống nhằm góp phần xây 

dựng bản sắc văn hóa của con người. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Bích Hà - PGS.TS 
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055. Lê, Thị Thu Thảo. 

      Mô típ kén rể trong truyện cổ tích một số dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam/ Lê Thị Thu 

Thảo: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học dân gian: 60.22.01.25 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 101 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0835  

     Phân loại (DDC): 398.2743095971  

     *Tóm tắt : Khảo sát, thống kê, phân loại để mô tả sự hiện diện của mô típ kén rể trong truyện 

cổ tích một số dân tộc thiểu số phía Bắc. Tìm hiểu các lý thuyết về mô típ và quan niệm về diễn 

hóa mô típ. Nghiên cứu sự hình thành, phát triển của mô típ kén rể dưới góc nhìn lịch sử văn hóa 

để thấy được quá trình biến đổi của nó từ văn hóa, tín ngưỡng dân gian và các thể loại tiền cổ 

tích tới cổ tích thần kì và cổ tích sinh hoạt. Khám phá mối quan hệ qua lại giữa mô típ kén rể với 

các mô típ khác và cốt truyện. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Việt Hùng - TS 

056. Nguyễn, Thị Nhung. 

      Lịch sử sưu tầm, nghiên cứu truyền thuyết và lễ hội về Thánh Tam Giang vùng đất dọc sông 

Cầu/ Nguyễn Thị Nhung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học dân 

gian: 60.22.01.25 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 112 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1042  

     Phân loại (DDC): 39827.095972  

     *Tóm tắt : Sơ lược về vùng đất dọc sông Cầu – cái nôi sản sinh truyền thuyết và lễ hội về 

Thánh Tam Giang. Miêu tả đầy đủ về những chặng phát triển của lịch sử sưu tầm, nghiên cứu 

truyền thuyết và lễ hội về Thánh Tam Giang qua các thời kì trước và sau cách mạng tháng Tám. 

Khẳng định thành tựu của các nhà sưu tầm, ghi chép, nghiên cứu truyền thuyết và lễ hội về 

Thánh Tam Giang vùng đất dọc sông Cầu trong những chặng phát triển đó. Qua đó, luận văn 

giúp cho việc giảng dạy của giáo viên phổ thông về thể loại truyền thuyết, đặc biệt là trong phần 

giảng dạy về văn học địa phương. 

     Người hướng dẫn : Lê Trường Phát - PGS.TS 

057. Nguyễn, Thị Thanh Tuyền. 

      Tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam ở thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang: truyền thống và 

hiện đại/ Nguyễn Thị Thanh Tuyền: 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, 2015 . - 95 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0757  

     Phân loại (DDC): 398.410959741  

     *Tóm tắt : Khái quát về thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang. Nghiên cứu tục thờ Bà Chúa Xứ 

Núi Sam và đưa ra một vài nhận xét về tục thờ này ở thành Phố Châu Đốc tỉnh An Giang. Qua 

đó góp phần tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử, thẩm mỹ của tín ngưỡng này trong cộng 

đồng dân cư ở Châu Đốc, An Giang. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Duy Bính - PGS.TS 
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058. Phạm, Kim Oanh. 

      Một số yếu tố văn hóa biển qua truyền thuyết và dân ca lưu truyền ở các huyện ven biển Thái 

Bình/ Phạm Kim Oanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học dân gian: 

60.22.01.25 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 107 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1019  

     Phân loại (DDC): 398.220959736  

     *Tóm tắt : Tập hợp, hệ thống các tác phẩm thuộc hai thể loại ca dao và truyền thuyết. Xác 

định những đặc trưng cơ bản của văn hóa biển trong hai thể loại truyền thuyết, dân ca của hai 

huyện ven biển Thái Bình. Phân tích, so sánh, tổng hợp những giá trị của các tác phẩm văn học 

dân gian phản ánh văn hóa biển. Nghiên cứu giá trị văn hóa, giá trị thẩm mĩ và giá trị nhân sinh 

qua nghệ thuật và nội dung các tác phẩm thuộc hai thể loại truyền thuyết và dân ca của địa 

phương. Trên cơ sở đó đề xuất ý kiến vào việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị của văn 

hóa, văn học dân gian của vùng ven biển địa phương. 

     Người hướng dẫn : Phạm Thu Yến - PGS.TS 

059. Y, Cảnh. 

      Dân ca Giẻ Triêng lưu truyền ở Kon Tum/ Y Cảnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, 

Chuyên ngành: Văn học dân gian: 60.22.01.25 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 107 tr. + 

phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1038  

     Phân loại (DDC): 398.8708995932059761  

     *Tóm tắt : Khảo sát, sưu tầm, thống kê, phân loại dân ca của người Giẻ Triêng trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. Nghiên cứu làm rõ đặc điểm nội dung, hình thức diễn xướng và nghệ thuật của 

dân ca trong đời sống tinh thần của người Giẻ Triêng, cũng như tìm hiểu sự tồn tại của văn hóa 

truyền thống trong đời sống hiện đại ngày nay của người Giẻ Triêng. 

     Người hướng dẫn : Phạm Thu Yến - PGS.TS 

060. Vũ, Thị Hƣng. 

      Kiểu nhân vật người vợ thông minh tài trí trong truyện cổ tích của một số tộc người miền 

Bắc Việt Nam/ Vũ Thị Hưng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học dân 

gian: 60.22.01.25 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 124 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1037  

     Phân loại (DDC): 398.20959702082  

     *Tóm tắt : Giới thuyết khái niệm và khảo sát tư liệu về kiểu nhân vật người vợ thông minh tài 

trí. Xác định được những đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của kiểu nhân vật này, góp phần 

khẳng định sự hấp dẫn của kiểu nhân vật người vợ thông minh tài trí trong truyện cổ tích của một 

số tộc người miền Bắc Việt Nam. Đối chiếu, so sánh với kiểu nhân vật người vợ thông minh tài 

trí ở những vùng miền khác để làm sáng tỏ giá trị nội dung, giáo dục của những truyện này. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Việt Hùng - TS 
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400. NGÔN NGỮ HỌC 

061. Lê, Thị Thu Hƣơng. 

      Các biện pháp tạo hứng thú cho học sinh nhằm nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Việt ở 

Trung học cơ sở/ Lê Thị Thu Hương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí 

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

2015 . - 137 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0687  

     Phân loại (DDC): 495.9220712  

     *Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tạo hứng thú học tập tiếng Việt cho 

học sinh ở Trung học cơ sở. Xây dựng hệ thống các biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh 

THCS, trong đó tập trung nghiên cứu nhóm biện pháp tạo hứng thú trên bình diện nội dung dạy 

học. Đề xuất các biện pháp tạo hứng thú học tập và kiểm chứng tính khả thi thông qua thực 

nghiệm. 

     Người hướng dẫn : Phan Thị Hồng Xuân - TS 

062. Nguyễn, Thị Minh Sinh. 

      Hành động ngôn ngữ từ chối và dạy hành động ngôn ngữ từ chối cho người nước ngoài tại 

trường Hữu Nghị 80/ Nguyễn Thị Minh Sinh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên 

ngành: Ngôn ngữ học: 60.22.02.40 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 131 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0610  

     Phân loại (DDC): 495.922014  

     *Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí thuyết về hành động ngôn ngữ từ chối và hành động ngôn ngữ 

từ chối cho người nước ngoài. Phân tích phương thức biểu hiện hành động từ chối trong tiếng 

Việt. Trên cơ sở đó đưa ra một số vấn đề về dạy hành động từ chối cho người nước ngoài tại 

trường Hữu Nghị 80. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Việt Hùng - GS.TS 

063. Nguyễn, Thị Thƣơng. 

      Đặc điểm ngữ nghĩa và kết trị của nhóm danh từ chỉ đơn vị tự nhiên trong tiếng Việt/ Nguyễn 

Thị Thương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học: 60.22.02.40 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 89 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1193  

     Phân loại (DDC): 495.922554  

     *Tóm tắt : Xác lập cơ sở lý thuyết về ngữ nghĩa của từ, về kết trị.  Nghiên cứu đặc điểm ngữ 

nghĩa của nhóm danh từ chỉ đơn vị tự nhiên trong tiếng Việt. Phân tích đặc điểm kết trị của nhóm 

danh từ chỉ đơn vị tự nhiên trong tiếng Việt trong sự kết hợp với các yếu tố trong hình tuyến ở 

phạm vi cụm từ và câu (có chú ý đến sự thay đổi kết trị của từ do sự thay đổi về ngữ nghĩa). 

     Người hướng dẫn : Lê Thị Lan Anh - PGS.TS 
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064. Phạm, Minh Thu. 

      Từ ngữ biểu hiện con người trong tạp văn Nguyễn Việt Hà/ Phạm Minh Thu: Luận văn Thạc 

sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học: 60.22.02.40 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2015 . - 110 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1045  

     Phân loại (DDC): 495.9225  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về lý thuyết ngữ nghĩa học. Cụ thể hóa các 

khái niệm, vấn đề và áp dụng lý thuyết ngữ nghĩa học vào nghiên cứu một sự kiện ngôn ngữ 

tiếng Việt. Làm rõ đặc điểm và hiệu quả giao tiếp của từ ngữ biểu hiện con người trong tạp văn 

Nguyễn Việt Hà. Trên cơ sở đó đưa ra những luận giải về quan niệm con người, những giá trị 

mới, phong cách tạp văn Nguyễn Việt Hà dưới ánh sáng của lý thuyết ngữ nghĩa học. 

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

065. Phạm, Thị Nhân Phƣợng. 

      Tìm hiểu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và hình ảnh trong các sản phẩm dạy học tiếng Việt cho 

trẻ Mầm non từ 3 đến 5 tuổi/ Phạm Thị Nhân Phượng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học: 60.22.02.40 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 156 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1127  

     Phân loại (DDC): 495.92207  

     *Tóm tắt : Khảo sát một số sản phẩm dạy học tiếng nước ngoài và tiếng Việt nói chung, tập 

trung khảo sát các sản phẩm dạy tiếng Việt cho trẻ Mầm non hiện nay. Xác định, phân tích mối 

quan hệ giữa ngôn ngữ và các dạng hình ảnh trong những sản phẩm dạy tiếng. Phân tích ý nghĩa 

của việc vận dụng mối quan hệ giữa ngôn ngữ và hình ảnh trong việc xây dựng các sản phẩm 

dạy tiếng cho trẻ Mầm non từ 3 – 5 tuổi. Miêu tả và phân tích vai trò của việc phát triển tư duy 

ngôn ngữ và năng lực giao tiếp cho trẻ trong độ tuổi từ 3 – 5 tuổi. Trên cơ sở đó xây dựng tiêu 

chí cơ bản cần có để các sản phẩm dạy học tiếng Việt cho trẻ Mầm non từ 3 – 5 tuổi phù hợp, đạt 

hiệu quả. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Ngân Hoa - PGS.TS 

066. Phan, Thị Phúc. 

      Trường nghĩa nông thôn trong truyện ngắn Nam Cao/ Phan Thị Phúc: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học: 60.22.02.40 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2015 . - 101 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1137  

     Phân loại (DDC): 495.922014  

     *Tóm tắt : Tìm hiểu lý thuyết về trường nghĩa trong ngôn ngữ học. Khảo sát, thống kê, tổng 

hợp, phân loại các từ ngữ thuộc trường nghĩa nông thôn trong các truyện ngắn của Nam Cao. 

Vận dụng lý thuyết trường nghĩa để xác lập các tiểu trường nghĩa Nông thôn trong đối tượng 

khảo sát. Phân tích giá trị thẩm mĩ của từ ngữ thuộc trường nghĩa nông thôn trong truyện ngắn 

Nam Cao. Qua đó giúp người dạy và học Ngữ văn cảm nhận được nét đẹp văn hóa truyền thống 

dân tộc qua ngôn ngữ và tăng cường ý thức bảo tồn, phát huy, làm giàu đẹp thêm tiếng Việt. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Việt Hùng - GS.TS 
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510. TOÁN HỌC 

067. Cấn, Thị Thu Hiền. 

      Không gian phức Hyperbolic và một số vấn đề liên quan/ Cấn Thị Thu 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, 2015 . - 30 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0796  

     Phân loại (DDC): 515.3535  

     *Tóm tắt : Trình bày những vấn đề cơ bản của giải tích phức và giải tích hyperbolic. Nghiên 

cứu khái niệm, tính hyperbolic và tính taut của miền kiểu Hartogs, tính nhúng hyperbolic của 

miền không bị chặn trong không gian phức. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thu Trang - TS 

068. Đinh, Thị Mơ. 

      Sự tồn tại của phương trình vi phân mờ bậc phân số/ Đinh Thị Mơ: Luận văn Thạc sĩ Khoa 

học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 

. - 32 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0847  

     Phân loại (DDC): 515.35  

     *Tóm tắt : Trình bày những kiến thức cơ bản về giải tích không gian hàm mờ, các kiến thức 

về tích phân mờ bậc phân số, đạo hàm mờ bậc phân số và định lí về điểm bất động. Nghiên cứu 

sự tồn tại và tính duy nhất nghiệm của phương trình vi phân mờ bậc phân số với trễ vô hạn. 

Phương pháp định lí điểm bất động Banach, định lí luân phiên kiểu Leray - Schauder và các đánh 

giá trên không gian metric được sử dụng để chứng minh kết quả về tính duy nhất nghiệm. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Kim Sơn - TS 

069. Hà, Thị Biên Thùy. 

      Bài toán đánh giá góc tạo bởi một hệ hữu hạn điểm trong R2 và R3/ Hà Thị Biên Thùy: Luận 

văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Hình học và Tôpô: 60.46.01.05 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 43 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0672  

     Phân loại (DDC): 516.13  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu đánh giá góc tạo bởi hệ hữu hạn điểm trong R2 và đánh giá góc tạo 

bởi hệ hữu hạn điểm trong R3. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Đức Thái - GS.TSKH 
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070. Hán, Văn Sơn. 

      Về elip xoit có thể tích nhỏ nhất trong Rn/ Hán Văn Sơn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán 

học, Chuyên ngành: Hình học tôpô: 60.46.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 47 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0667  

     Phân loại (DDC): 516.08  

     *Tóm tắt : Trình bày một số khái niệm cơ bản quan trọng nhất của hình học lồi và đưa ra các 

chứng minh chặt chẽ cho các tính chất của hình lồi. Nghiên cứu các khái niệm liên quan tới diện 

tích và thể tích của hình đa diện và các kiến thức cơ bản của không gian Euclid, độ đo Lebegue 

chính tắc trên không gian hữu hạn chiều, định lí Loewner-Behrend trong trường hợp hữu hạn 

chiều. 

     Người hướng dẫn : Đỗ Đức Thái - GS.TSKH 

071. Hoàng, Thị Thu. 

      Tính bền vững và ổn định của hệ thú - mồi dạng Lotka - Volterra với điều khiển phản hồi/ 

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

60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 32 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0802  

     Phân loại (DDC): 515.392  

     *Tóm tắt : Trình bày các kiến thức chuẩn bị: giới thiệu mô hình thú - mồi dạng Lotka - 

Volterra và một số khái niệm cơ bản. Phân tích các điều kiện đủ đảm bảo tính bền vững của Hệ 

(I), điều kiện đủ này được mô tả bởi dạng tích phân và không phụ thuộc vào các biến điều khiển 

phản hồi. Trên cơ sở đó nghiên cứu tính ổn định toàn cục của Hệ (I). 

     Người hướng dẫn : Trịnh Tuấn Anh - TS 

072. Hoàng, Văn Kiên. 

      Nhóm cơ bản và không gian phủ/ Hoàng Văn Kiên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, 

Chuyên ngành: Hình học và Tôpô: 60.46.01.05 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 47 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0668  

     Phân loại (DDC): 514.224  

     *Tóm tắt : Trình bày về định nghĩa của nhóm cơ bản, của không gian tô pô và các tính chất cơ 

bản của nó. Nghiên cứu về không gian phủ, và cách tính nhóm cơ bản của không gian phủ, và 

một số ví dụ minh họa. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thảo - TS 
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073. Lê, Thị Huệ. 

      Công thức Rice - Kac và một số ứng dụng/ Lê Thị Huệ: 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, 2015 . - 45 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0674  

     Phân loại (DDC): 519.23  

     *Tóm tắt : Luận văn giới thiệu về công thức Rice - Kac và ứng dụng của công thức này trong 

hai bài toán xấp xỉ hàm phân phối của giá trị lớn nhất của quá trình ngẫu nhiên và tính kì vọng số 

nghiệm thực của đa thức ngẫu nhiên. 

     Người hướng dẫn : Phạm Việt Hùng - TS 

074. Lê, Thị Phƣợng. 

      Giả thuyết Coman trên song đĩa/ Lê Thị Phượng: Luận văn Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: 

Giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 37 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1030  

     Phân loại (DDC): 515.43  

     *Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức chuẩn bị: hàm chỉnh hình và một số định lí quan trọng, 

trắc địa phức, một số kiến thức cơ sở lí thuyết đa thế vị. Chứng minh đẳng thức giữa hàm 

Lempert và hàm Green hai cực trên song đĩa. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Trào - PGS.TS 

075. Mai, Thị Ngoan. 

      Một điều kiện tương đương tính compact của toán tử Neumann/ Mai Thị Ngoan: Luận văn 

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

2015 . - 36 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0751  

     Phân loại (DDC): 515.53  

     *Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức của giải tích phức nhiều biến cần thiết để nghiên cứu 

tính compact của Nq như hàm đa điều hòa dưới, miền giả lồi và định nghĩa toán tử Neumann. 

Chứng minh điều kiện tính compact của Nq tương đương với một điều kiện liên quan đến phép 

chiếu Bergman. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Hồng - TS 

076. Nguyễn, Thị Huệ. 

      Mạng đa lớp và một vài bài toán trong mạng đa lớp/ Nguyễn Thị Huệ: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Toán học, Chuyên ngành: LÍ thuyết xác suất và thống kê Tóa học: 60.46.01.06 . - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 93 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0705  

     Phân loại (DDC): 519.82  

     *Tóm tắt : Tổng quan và các kết quả quan trọng của lí thuyết hệ hàng đợi và mạng hàng đợi. 

Phân tích mạng đa lớp và một vài bài toán trong mạng đa lớp. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Hồng Hải - NCVCC.TS 
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077. Nguyễn, Thị Khôi. 

      Giải tích Malliavin và phép xấp xỉ phiếm hàm của nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên/ 

Nguyễn Thị Khôi: 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, 2015 . - 55 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0504  

     Phân loại (DDC): 519.23  

     *Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức cơ bản về phương trình vi phân ngẫu nhiên, sự hội tụ 

yếu trong không gian Banach và các toán tử không bị chặn trong không gian Hilbert. Nghiên cứu 

các khái niệm và các kết quả liên quan của giải tích Malliavin. Vận dụng kết quả của chương 2 

để xác định tốc độ hội tụ theo nghĩa mạnh của phép xấp xỉ phiếm hàm nghiệm phương trình vi 

phân ngẫu nhiên. 

     Người hướng dẫn : Ngô Hoàng Long - TS 

078. Nguyễn, Thị Ngân. 

      Khai thác vết nhiệt và luật Weyl cho các giá trị riêng của toán tử Laplace - Beltrami/ 

Nguyễn Thị Ngân: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích (Phương 

trình vi phân và tích phân): 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 55 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0870  

     Phân loại (DDC): 515.53  

     *Tóm tắt : Trình bày những kiến thức cơ sở về toán tử giả vi phân. Giới thiệu toán tử nhiệt 

suy rộng và lũy thừa phức dựa trên parametrix phụ thuộc tham số; nghiên cứu các định lí chứng 

tỏ toán tử nhiệt là toán tử thuộc lớp vết, vết của lũy thừa phức có khai triển tiệm cận. Từ đó phát 

biểu luật Weyl cho các giá trị riêng của toán tử Laplce - Beltrami. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Như Thắng - TS 

079. Nguyễn, Thị Phấn. 

      Vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học chương "Vectơ trong không gian. Quan hệ 

vuông góc" ở lớp 11 trường THPT/ Nguyễn Thị Phấn: 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, 2015 . - 91 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0608  

     Phân loại (DDC): 516.1820712  

     *Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy 

học. Nghiên cứu tình hình dạy học chương “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc” bao 

gồm nghiên cứu nội dung giáo dục toán học thể hiện trong chương “Vectơ trong không gian. 

Quan hệ vuông góc” và nghiên cứu thực trạng dạy học chương “Vectơ trong không gian. Quan 

hệ vuông góc”. Trên cơ sở đó đề xuất phương án vận dụng và tổ chức thực nghiệm sư phạm để 

xem xét tính khả thi của các đề xuất và đánh giá kết quả thực nghiệm. 

     Người hướng dẫn : Vương Dương Minh - PGS.TS 
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080. Nguyễn, Thùy Linh. 

      Bất đẳng thức tập trung và một số ứng dụng/ Nguyễn Thùy Linh: 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, 2015 . - 58 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0750  

     Phân loại (DDC): 519.22  

     *Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức chuẩn bị: biến ngẫu nhiên và các số đặc trưng, véctơ 

ngẫu nhiên, một số bất đẳng thức cơ sở quan trọng, Martingale. Nghiên cứu bất đẳng thức cho 

tổng biến ngẫu nhiên bị chặn, độc lập; phương pháp Martingale; bất đẳng thức Talagrand. Trên 

cơ sở đó đưa ra các bất đẳng thức tập trung trong phương pháp xác suất toán rời rạc và lí thuyết 

thuật toán. 

     Người hướng dẫn : Trần Quang Vinh - TS 

081. Nguyễn, Tiến Nam. 

      Tính ổn định nghiệm của một lớp phương trình Parabolic với trễ hữu hạn/ Nguyễn Tiến 

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, 2015 . - 27 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0822  

     Phân loại (DDC): 515.3534  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu sự tồn tại và duy nhất nghiệm yếu của một lớp phương trình parabolic 

nửa tuyến tính với trễ hữu hạn. Chứng minh tính ổn định của nghiệm, sự tồn tại và tính ổn định 

của nghiệm dừng. 

     Người hướng dẫn : Cung Thế Anh - PGS.TS 

082. Nguyễn, Văn Điệp. 

      Phương trình sóng tắt dần/ Nguyễn Văn Điệp: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, 

Chuyên ngành: Toán giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 41 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0695  

     Phân loại (DDC): 515.35  

     *Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức chuẩn bị: biến đổi Fourier, không gian Sobolev, một số 

khái niệm và tính chất về phương trình sóng tắt dần tuyến tính. Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm 

toàn cục của phương trình sóng tắt dần phi tuyến. 

     Người hướng dẫn : Phạm Triều Dương - TS 

083. Nguyễn, Văn Phúc. 

      Phương trình vi phân mờ trung tính với điều kiện biên không địa phương/ Nguyễn Văn Phúc: 

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

Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 34 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0823  

     Phân loại (DDC): 515.35  

     *Tóm tắt : Trình bày về lí thuyết tập mờ và không gian các số mờ En. Đưa ra các khái niệm 

và các kết quả quan trọng trong giải tích của các ánh xạ giá trị mờ. Nghiên cứu sự tồn tại của 

nghiệm mờ cho bài toán giá trị ban đầu với bậc 1 và bậc 2 phương trình vi phân với điều kiện 

ban đầu không địa phương. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Kim Sơn - TS 
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084. Nguyễn, Xuân Đồng. 

      Thiết kế tình huống dạy học Đại số gắn với thực tiễn ở trường Trung học phổ thông/ Nguyễn 

Xuân Đồng: 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, 2015 . - 98 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0837  

     Phân loại (DDC): 512.00712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu về tính thực tiễn và ứng dụng của Toán học. Phân tích thực trạng vấn 

đề vận dụng Toán học vào thực tiễn trong dạy học Toán hiện nay. Đề xuất một số tình huống 

thực tiễn trong dạy học Đại số ở trường THPT nhằm rèn luyện năng lực vận dụng vào thực tiễn 

cho học sinh.  Tiến hành thực nghiệm sư phạm để bước đầu kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu 

quả của những biện pháp đã đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Chu Cẩm Thơ - TS 

085. Phạm, Hoàng Huyên. 

      Quan hệ vuông góc trong không gian Euclid/ Phạm Hoàng Huyên: Luận văn Thạc sĩ Khoa 

học Toán học, Chuyên ngành: Hình học và tôpô: 60.46.01.05 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2015 . - 77 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0669  

     Phân loại (DDC): 516.2  

     *Tóm tắt : Trình bày các kiến thức cơ bản của không gian Affine và không gian Affine 

Euclid, từ đó tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đơn hình trực tâm trong không gian 

Affine Euclid. Nghiên cứu các bài toán liên quan đến quan hệ vuông góc trong không gian 3 

chiều: bài toán chứng minh quan hệ vuông góc; các bài toán tìm khoảng cách; các bài toán về 

xác định góc. 

     Người hướng dẫn : Trần Văn Tấn - PGS.TSKH 

086. Thongchanh, Vonglathsamy. 

      Một số bài toán trong Thống kê Toán học/ Thongchanh Vonglathsamy: 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, 2015 . - 70 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0727  

     Phân loại (DDC): 519.5  

     *Tóm tắt : Trình bày về lí thuyết hồi quy, hồi quy tuyến tính bội. Phân tích thành phần chính 

và phân tích nhân tố bao gồm: cấu trúc của các thành phần chính, các thành phần chính của các 

biến đã chuẩn hóa, mô hình phân tích nhân tố trực giao, các phương pháp phân tích nhân tố trực 

giao. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Hồng Hải - TS 
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087. Trần, Danh Vũ. 

      Tính ổn định yếu của một lớp hệ vi tích phân bậc phân số với trễ vô hạn/ Trần Danh Vũ: 

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

Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 30 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0824  

     Phân loại (DDC): 515.38  

     *Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức chuẩn bị: toán tử giải thức, không gian pha, độ đo 

không compact và ánh xạ đa trị nén. Nghiên cứu tính ổn định yếu của hệ vi tích phân bậc phân 

số: nghiệm bị chặn mũ; tính ổn định yếu của nghiệm không. Trên cơ sở đó ứng dụng kết quả thu 

được vào một lớp phương trình đạo hàm riêng. 

     Người hướng dẫn : Trần Đình Kế - PGS.TS 

088. Trần, Huy Toàn. 

      Một số đánh giá phổ cho toán tử Schrödinger hai chiều/ Trần Huy Toàn: Luận văn Thạc sĩ 

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

2015 . - 31tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0825  

     Phân loại (DDC): 515.72  

     *Tóm tắt : Đưa ra các khái niệm và các kết quả cơ bản về lí thuyết phổ cho toán tử tuyến tính 

và một số không gian hàm. Đưa ra một số đánh giá phổ cho toán tử Schrödinger hai chiều; chứng 

minh các đánh giá cho hàm đếm các giá trị riêng trong trường hợp tương đối tổng quát của thế 

năng. 

     Người hướng dẫn : Dương Anh Tuấn - TS 

089. Trần, Ngọc Hùng. 

      Nghiệm đối tuần hoàn của một lớp phương trình vi phân trung tính/ Trần Ngọc Hùng: Luận 

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

phạm Hà Nội, 2015 . - 31 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0798  

     Phân loại (DDC): 515.35  

     *Tóm tắt : Luận văn trình bày một số kết quả về nghiệm đối tuần hoàn của lớp phương trình 

vi phân trung tính trong không gian Banach bao gồm: các định lí tồn tại nghiệm đối tuần hoàn 

của lớp phương trình vi phân phi tuyến dạng trung tính trong không gian Banach tổng quát với 

điều kiện các hàm phi tuyến thỏa mãn điều kiện Lipschitz hoặc có độ tăng trưởng dưới tuyến 

tính, nửa nhóm sinh bởi phần tuyến tính là nửa nhóm và compact; Ứng dụng kết quả thu được 

vào phương trình đạo hàm riêng dạng trung tính. 

     Người hướng dẫn : Trần Đình Kế - PGS.TS 
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090. Trần, Xuân Quý. 

      Hàm phân hình trên đĩa đơn vị có chung ảnh ngược một số giá trị/ Trần Xuân Quý: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Hình học và tôpô: 60.46.01.05 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2015 . - 28 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0671  

     Phân loại (DDC): 516  

     *Tóm tắt : Trình bày về lí thuyết Nevanlinna cho hàm phân hình trên đĩa đơn vị. Nghiên cứu 

kết quả của Titzhoff cho hai hàm phân hình khác hằng trên đĩa đơn vị có chung ảnh ngược đối 

với một số giá trị. 

     Người hướng dẫn : Sĩ Đức Quang - PGS.TSKH 

091. Vũ, Anh Tuấn. 

      Thiết kế tình huống dạy học gắn với thực tiễn trong dạy học môn Toán ở trường Trung học 

cơ sở/ Vũ Anh Tuấn: 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, 2015 . - 87 tr. + phụ 

lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0838  

     Phân loại (DDC): 510.712  

     *Tóm tắt : Khảo sát, điều tra về việc khai thác các nội dung thực tiễn trong dạy môn Toán ở 

trường THCS. Tìm hiểu cơ sở lí luận về dạy học gắn với thực tiễn, tình huống dạy học gắn với 

thực tiễn trong dạy học môn Toán; Chỉ ra được tác động tích cực của việc đưa các tình huống 

gắn với thực tiễn vào dạy học môn Toán ở trường THCS. Xây dựng qui trình thiết kế một tình 

huống dạy học gắn với thực tiễn trong dạy học môn Toán. Đưa ra được hệ thống tình huống gắn 

với thực tiễn trong dạy học môn Toán ở trường THCS. 

     Người hướng dẫn : Chu Cẩm Thơ - TS 

092. Vũ, Thị Chinh. 

      Hai hàm phân hình có chung ảnh ngược đối với một số cặp hàm nhỏ/ Vũ Thị Chinh: Luận 

văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Hình học và tôpô: 60.46.01.05 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 34 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0670  

     Phân loại (DDC): 516  

     *Tóm tắt : Trình bày các kiến thức quan trọng liên quan đến lí thuyết Nevanlinna cho hàm 

phân hình trên mặt phẳng phức. Nghiên cứu kết quả của Ping Li và Chung-Chun Yan cho hai 

hàm phân hình có chung ảnh ngược đối với một số cặp các hàm nhỏ. 

     Người hướng dẫn : Sĩ Đức Quang - PGS.TSKH 
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530. VẬT LÝ 

093. Ban, Hoàng Minh. 

      Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy vi tính trong dạy học về dao động 

của con lắc lò xo - Vật lí 12/ Ban Hoàng Minh: 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, 2015 . - 98 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1006  

     Phân loại (DDC): 531.32078  

     *Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết 

nối với máy vi tính trong dạy học vật lí. Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối máy vi 

tính trong dạy học về dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn vật lí 12 THPT.  Thiết kế tiến 

trình dạy học “Bài con lắc lò xo” có sử dụng thiết bị thí nghiệm đã chế tạo theo hướng phát huy 

tính tích cực, phát triển năng lực sáng tạo của học sinh. Thực nghiệm sư phạm được tiến trình 

dạy học đã xây dựng, đánh giá được ưu điểm, nhược điểm của thiết bị thí nghiệm đã xây dựng và 

tính khả thi của tiến trình dạy học. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Anh Thuấn - TS 

094. Đàm, Xuân Toán. 

      Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức Landau lên độ dẫn nhiệt điện của vật liệu siêu dẫn nhiệt 

độ cao/ Đàm Xuân Toán: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và 

vật lí Toán: 60.44.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 54 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0603  

     Phân loại (DDC): 530.412  

     *Tóm tắt : Trình bày các khái niệm, hiện tượng cơ bản của siêu dẫn, siêu dẫn nhiệt độ cao, 

một số lý thuyết quan trọng của siêu dẫn và ứng dụng của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao. Nghiên 

cứu lý thuyết hiện tượng luận Ginzburg - Landau và cơ sở lý thuyết của trạng thái Vortex. Trên 

cơ sở đó áp dụng lý thuyết Ginzburrg - Landau hai chiều để khảo sát ảnh hưởng của các mức 

Landau lên độ dẫn nhiệt điện của siêu dẫn nhiệt độ cao. 

     Người hướng dẫn : Bùi Đức Tĩnh - TS 

095. Đỗ, Thanh Phong. 

      Nghiên cứu vai trò của Isospin trong chất hạt nhân bất đối xứng/ Đỗ Thanh Phong: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí Toán: 60.44.01.03 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 60 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1021  

     Phân loại (DDC): 530.143  

     *Tóm tắt : Tìm hiểu lý thuyết trường lượng tử ở nhiệt độ hữu hạn và viết tổng quan. Nghiên 

cứu biểu thức giải tích cho thế nhiệt động, từ đó rút ra các phương trình trạng thái và thực tính số 

để nghiên cứu ảnh hưởng của bậc tự do isospin đến các quá trình biến đổi trạng thái của chất hạt 

nhân bất đối xứng. 

     Người hướng dẫn : Lê Viết Hòa - PGS.TS 
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096. Hoàng, Thị Việt Hà. 

      Vận dụng phương pháp dạy học khám phá trong chương "Cảm ứng điện từ" Vật lí 11 nâng 

cao/ Hoàng Thị Việt Hà: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và 

phương pháp dạy học môn Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 115 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1003  

     Phân loại (DDC): 537.0712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về các phương pháp dạy học tích cực, đặc biệt là đi sâu 

tìm hiểu phương pháp dạy học khám phá. Điều tra thực trạng dạy học khám phá trong quá trình 

dạy và học Vật lí 11 nâng cao về chương “Cảm ứng điện từ” tại trường THPT Krông Bông, 

huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk. Phân tích nội dung kiến thức khoa học chương “Cảm ứng điện 

từ”, Vật lí 11 nâng cao. Thiết kế một số giáo án dạy học về chương “Cảm ứng điện từ”, Vật lí 11 

nâng cao vận dụng phương pháp dạy học khám phá. Tiến hành thực nghiệm sư phạm, so sánh 

đối chứng với việc dạy bằng phương pháp thông thường để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả 

của đề tài. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Mạnh Hùng - TS 

097. La, Đình Tấn. 

      Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp "Ánh sáng" ở THCS/ La Đình Tấn: 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, 2015 . - 112 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1005  

     Phân loại (DDC): 535.0712  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cách thiết kế các phương án dạy học tích hợp theo 

chủ đề. Xây dựng nội dung, thiết kế phương án dạy học chủ đề tích hợp “ Ánh sáng” ở THCS. 

Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi của phương án dạy học đã thiết kế. 

Rút ra nhận xét sơ bộ đánh giá hiệu quả của phương án dạy học đối với việc dạy học chủ đề tích 

hợp “Ánh sáng” 

     Người hướng dẫn : Ngô Diệu Nga - TS 

098. Lê, Thị Lan Phƣơng. 

      Tổ chức dạy học nêu và giải quyết vấn đề chương "Chất khí" - Vật lí 10 với sự hỗ trợ của sơ 

đồ tư duy/ Lê Thị Lan Phương: 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, 2015 . - 83 tr. 

+ phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1046  

     Phân loại (DDC): 533.0712  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dạy học nêu và giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của 

sơ đồ tư duy, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh THPT. Xây dựng tiến trình dạy học nêu 

và giải quyết vấn đề một số kiến thức chương “ Chất khí ” - Vật lý 10 với sự hỗ trợ của sơ đồ tư 

duy, nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh THPT. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư 

phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài nghiên cứu. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hồng Việt - PGS.TS 
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099. Lê, Trƣơng Thủy Yên. 

      Biên soạn tài liệu và hướng dẫn học sinh tự học theo môđun trong dạy học chương "Dao 

động cơ" - Vật lí 12/ Lê Trương Thủy Yên: 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, 

2015 . - 92 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0997  

     Phân loại (DDC): 531.320712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về hướng dẫn học sinh tự học trong dạy học. Điều tra, 

khảo sát thực trạng việc học sinh tự học ở trường phổ thông. Nghiên cứu nội dung chương trình 

Vật lí 12 nói chung và chương “Dao động cơ” nói riêng. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư 

phạm để đánh giá việc hướng dẫn học sinh tự học đạt hiệu quả như thế nào. 

     Người hướng dẫn : Ngô Diệu Nga - TS 

100. Ngô, Liên Phƣơng. 

      Nghiên cứu tính chất nhiệt động của hợp kim thay thế AB xen kẽ nguyên tử C với cấu trúc lập 

phương tâm khối bằng phương pháp thống kê mômen/ Ngô Liên Phương: Luận văn Thạc sĩ Vật 

lí, Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí Toán: 60.44.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2015 . - 75 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0776  

     Phân loại (DDC): 530.4  

     *Tóm tắt : Tổng quan về hợp kim xen kẽ, một số công trình nghiên cứu về hợp kim xen kẽ, 

các phương pháp thống kê trong nghiên cứu tính chất nhiệt động của hợp kim. Phân tích các đại 

lượng nhiệt động của hợp kim thay thế AB xen kẽ nguyên tử C với cấu trúc lập phương tâm khối 

ở áp suất không. Trên cơ sở đó áp dụng tính số đối với các đại lượng nhiệt động của hợp kim xen 

kẽ FeCrSi ở áp suất không. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Học - PGS.TS 

101. Nguyễn, Anh Đức. 

      Nghiên cứu cấu trúc, tính chất pha của vật liệu A1-xA'xTiO3/ Nguyễn Anh Đức: Luận văn 

Thạc sĩ Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí chất rắn: 60.44.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 

. - 67 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0701  

     Phân loại (DDC): 530.71  

     *Tóm tắt : Giới thiệu tổng quan, các tính chất cơ bản, điển hình của vật liệu TMTiO3 (TM = 

Mn, Co, Ni). Trình bày các phương pháp chế tạo mẫu, các thiết bị được sử dụng trong quá trình 

đo đạc, nghiên cứu cũng như các nguyên lý cơ bản của các phép đo. Nghiên cứu các tính chất về 

cấu trúc, dao động mạng, hấp thụ quang học và hình thái học bề mặt của vật liệu MnTiO3 và hệ 

vật liệu composite  Mn1-xCoxTiO3 và Mn1-xCoxTiO3 chế tạo được. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Khánh - PGS.TS 
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102. Nguyễn, Anh Tuấn. 

      Tổ chức dạy học theo góc nội dung kiến thức "Định luật bảo toàn cơ năng" - Vật lí 10/ 

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

pháp dạy học bộ môn Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 123 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1001  

     Phân loại (DDC): 530.110712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học theo góc nhằm phát huy tính tích cực, tự lực 

sáng tạo của học sinh trong học tập Vật lí ở trường phổ thông. Phân tích thực trạng dạy học kiến 

thức về “Định luật bảo toàn cơ năng” Vật lí 10 THPT trên địa bàn thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. 

Nghiên cứu nội dung kiến thức và thiết kế tiến trình dạy học bài “Định luật bảo toàn cơ năng” 

Vật lí 10 THPT. Trên cơ sở đó đánh giá kết quả thực nghiệm và hoàn thiện các tiến trình dạy học 

đã đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Giang - TS 

103. Nguyễn, Thị Hải Lý. 

      Nghiên cứu chuyển pha của mô hình chất hạt nhân Chiral ở nhiệt độ hữu hạn/ Nguyễn Thị 

Hải Lý: Luận văn Thạc sĩ Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí Toán: 60.44.01.03 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 58 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1165  

     Phân loại (DDC): 530.414  

     *Tóm tắt : Tổng quan về lí thuyết chuyển pha. hiết lập các mô hình hạt nhân, sử dụng mô 

hình đế nghiên cứu tính chất và cấu trúc pha của quá trình chuyển pha trong chất hạt nhân, xác 

định một số đại lượng đặc trưng cho chất hạt nhân.Tìm hiểu lý thuyết chuyển pha, lý thuyết 

trường lượng tử tương đối tính ở nhiệt độ hữu hạn, hình thức luận tác dụng hiệu dụng ở nhiệt độ 

và mật độ hữu hạn. Tính thế nhiệt động, năng lượng liên kết, các phương trình khe, phương trình 

trạng thái và tiến hành tính số để làm rõ cấu trúc pha của chất hạt nhân chiral. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Tuấn Anh - PGS.TS 

104. Nguyễn, Thị Hồng Loan. 

      Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập chương Dòng điện không đổi Vật lí 11 nhằm nâng 

cao hứng thú và kết quả học sinh/ Nguyễn Thị Hồng Loan: 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, 2015 . - 122 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1002  

     Phân loại (DDC): 537.6076  

     *Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận về việc nâng cao hứng thú giải bài tập của học sinh. Điều 

tra thực trạng dạy, học bài tập vật lý của học sinh trường THPT. Xây dựng hệ thống bài tập 

chương “Dòng điện không đổi” nhằm nâng cao tính hứng thú học tập của học sinh. Trên cơ sở đó 

tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài nghiên cứu. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Đông Hải - TS 
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105. Nguyễn, Thị Nhàn. 

      Nghiên cứu sự thay đổi cấu trúc xương sống của sợi tơ dưới tác dụng của ứng suất/ Nguyễn 

Thị Nhàn: 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, 2015 . - 76 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0972  

     Phân loại (DDC): 531.3  

     *Tóm tắt : Giới thiệu về các loại tơ, thành phần hóa học, cấu trúc, cơ tính của sợi tơ và 

phương pháp tương quan hai chiều. Trình bày cụ thể về phương pháp phân tích phổ Raman, 

phương pháp đo phổ Raman của các loại tơ và thực nghiệm xử lí số liệu. Nghiên cứu kết quả 

việc xây dựng phổ tương quan 2D của ba loại tơ và phân tích sự thay đổi của các thành phần 

dưới tác dụng của ứng suất; từ đó rút ra được sự thay đổi cấu trúc xương sống của sợi tơ dưới tác 

dụng của ứng suất và liên hệ với cơ tính của các loại tơ. 

     Người hướng dẫn : Đinh Hùng Mạnh - TS 

106. Nguyễn, Thị Thu Trang. 

      Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học Động cơ không đồng bộ ba pha - Vật 

lí 12 nâng cao/ Nguyễn Thị Thu Trang: 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, 2015 . 

– 90 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1007  

     Phân loại (DDC): 537.6078  

     *Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận của việc xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy 

học Vật lí ở trường THPT. Xây dựng thiết bị thí nghệm và soạn thảo tiến trình dạy học “Động cơ 

không đồng bộ ba pha” - Vật lí 12 nâng cao. Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi, 

hiệu quả của tiến trình dạy học đã thiết kế, đồng thời phân tích các ưu điểm, nhược điểm của 

thiết bị thí nghiệm mới xây dựng. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Anh Thuấn - TS 

107. Tăng, Thị Huê. 

      Nghiên cứu tính chất nhiệt động của hợp kim thay thế AB xen kẽ nguyên tử C với cấu trúc lập 

phương tâm diện bằng phương pháp thống kê mômen/ Tăng Thị Huê: Luận văn Thạc sĩ Vật lí, 

Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí Toán: 60.44.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 

. - 74 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0811  

     Phân loại (DDC): 530.4  

     *Tóm tắt : Tổng quan hợp kim xen kẽ, một số kết quả nghiên cứu về hợp kim xen kẽ, các 

phương pháp thống kê trong nghiên cứu tính chất nhiệt động của hợp kim. Phân tích các đại 

lượng nhiệt động của hợp kim thay thế AB xen kẽ nguyên tử C với cấu trúc lập phương tâm diện 

ở áp suất không. Áp dụng tính số đối với các đại lượng nhiệt động của hợp kim xen kẽ AuCuLi ở 

áp suất không. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Học - PGS.TS%Nguyễn Thị Hòa - TS 
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108. Trần, Thị Cẩm Loan. 

      Nghiên cứu tính chất nhiệt động của hợp kim xen kẽ AB với cấu trúc lập phương tâm diện 

bằng phương pháp thống kê mômen/ Trần Thị Cẩm Loan: Luận văn Thạc sĩ Vật lí, Chuyên 

ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí Toán: 60.44.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 81 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0810  

     Phân loại (DDC): 530.1  

     *Tóm tắt : Tổng quan về hợp kim xen kẽ; các phương pháp thống kê nghiên cứu tính chất 

nhiệt động của hợp kim. Phân tích các đại lượng nhiệt động của hợp kim xen kẽ AB với cấu trúc 

lập phương tâm diện ở áp suất không. Áp dụng tính số đối với các đại lượng nhiệt động của các 

hợp kim xen kẽ Au-Si, Au-Li ở áp suất không. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Học - PGS.TS%Nguyễn Thị Hòa - TS 

109. Trần, Thị Khánh Ly. 

      Tổ chức hoạt động ngoại khóa xây dựng một số dụng cụ thí nghiệm đơn giản về tĩnh điện 

trong dạy học Vật lí 11 THPT/ Trần Thị Khánh Ly: 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, 2015 . - 75 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1000  

     Phân loại (DDC): 537.20712  

     *Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa Vật lí ở 

trường phổ thông. Điều tra thực trạng về vấn đề sử dụng thí nghiệm trong việc bồi dưỡng năng 

lực hoạt động cho học sinh ở các trường phổ thông ở Đăklăk (trường THPT Krông Bông – 

Krông Bông – ĐăkLăk). Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng thí 

nghiệm để bồi dưỡng năng lực hoạt động cho học sinh THPT. Trên cơ sở đó tiến hành thực 

nghiệm sư phạm để đánh giá kết quả của đề tài nghiên cứu. 

     Người hướng dẫn : Dương Xuân Quý - TS 

110. Võ, Đại. 

      Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương "Sóng ánh sáng" 

Vật lí 12 với sự hỗ trợ của phần mềm dạy học/ Võ Đại: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục 

học, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 128 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1004  

     Phân loại (DDC): 535.0712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề. Xây dựng và 

hệ thống một số tình huống có vấn đề trong chương “Sóng ánh sáng” theo hướng bồi dưỡng năng 

lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Biên soạn bài giảng theo sơ đồ tiến trình xây dựng kiến thức 

theo con đường lí thuyết, hoặc thực nghiệm của kiểu dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề đối 

với chủ đề “Sóng ánh sáng” có sự hỗ trợ của phần mềm dạy học. Thực nghiệm sư phạm để kiểm 

nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài. 

     Người hướng dẫn : Trần Huy Hoàng - PGS.TS 
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111. Võ, Viết Hƣng. 

      Nghiên cứu dạy học tích hợp chủ đề dòng điện trong các môi trường trong Vật lí phổ thông/ 

Võ Viết Hưng: 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, 2015 . - 116 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1018  

     Phân loại (DDC): 537.60711  

     *Tóm tắt : Cơ sở lí luận và thực traṇg daỵ hoc̣ tích h ợp chủ đề “Dòng điêṇ tro ng các môi 

trường”. Điều tra đánh giá thưc̣ traṇg daỵ hoc̣ Vật lí nói chung và dạy học n ội dung kiến thức 

chương “Dòng điện trong các môi trường” Vật lí 11 THPT trên điạ bàn tỉnh Kon Tum .  Xây 

dựng tiến trình dạy học tích hợp môṭ số bài ở chủ đề “Dòng điện trong các môi trường” vật lí 11 

THPT theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức của học sinh. Trên 

cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài nghiên cứu. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Giang - TS 

540. HÓA HỌC 

112. Cao, Xuân Dinh. 

      Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất chứa nitơ của Vanillin/ Cao Xuân Dinh: 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, 2015 . - 41 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0755  

     Phân loại (DDC): 547.59  

     *Tóm tắt : Tổng quan về dị vòng thiazoliđin-4-on và dị vòng 2-isothiochroman-4-one. Tổng 

hợp các azometin từ vanilin; các dẫn xuất có chứa thiazoliđin-4-on và dị vòng 2-isothiochroman-

4-one. Trên cơ sở đó xác định cấu trúc của các hợp chất tổng hợp được bằng các phương pháp 

vật lí như nhiệt độ nóng chảy, các phương pháp phổ hiện đại như: NMR và MS. 

     Người hướng dẫn : Dương Quốc Hoàn - TS 

113. Đặng, Thị Thanh Thủy. 

      Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thông qua hệ thống bài tập phần Hóa 

học vô cơ - Hóa học 10 nâng cao/ Đặng Thị Thanh Thủy: 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, 2015 . - 114 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0809  

     Phân loại (DDC): 546.0712  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về vấn đề hình thành và phát triển năng lực vận dụng 

kiến thức cho học sinh trong quá trình dạy học Hóa học ở trường phổ thông. Điều tra đánh giá 

thực trạng, tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập phần Hóa học Vô cơ lớp 10 nâng cao nhằm 

phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp sử dụng hệ thống 

bài tập Hóa học đã lựa chọn, xây dựng nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh 

trong dạy học Hóa học lớp 10. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm 

tính khả thi của đề tài nghiên cứu. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Đức Dũng - TS 
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114. Đỗ, Thị Ngọc Mai. 

      Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc một số dẫn xuất từ vanilin/ Đỗ Thị Ngọc Mai: Luận văn Thạc 

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

2015 . - 72 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0736  

     Phân loại (DDC): 547.636  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu điều kiện nitro hóa của vanillin theo hai điều kiện khác nhau là: HNO3 

trong dung môi ete theo tài liệu tham khảo và hỗn hợp HNO3 và H2SO4 với hiệu suất đạt được 

khá cao. Tổng hợp thành công được 11 chất gồm: 1 dẫn xuất nitro hóa, 2 dẫn xuất đề metyl hóa, 

2 este , 6 azometin của 5-nitro vanillin  và 5-nitroprotocatechualdehyde với 4 amin: p-anisidin, p-

toluidin, m-toluidin và 4-aminophenol. Trên cơ sở đó sử dụng các phương pháp phổ IR, 1H 

NMR để xác nhận cấu trúc của sản phẩm tổng hợp được là 5-nitro vanillin, 

protocatechualdehyde, 5-nitroprotocatechualdehyde, 6 azometin và 2 este. 

     Người hướng dẫn : Trương Minh Lương - TS 

115. Lê, Thị Quỳnh Dung. 

      Nghiên cứu cấu trúc, các đặc trưng nhiệt động học, quang phổ IR và UV-VIS của Cluster 

sillic pha tạp liti Si,Li (n=1-10) bằng các phương pháp hóa học tính toán/ Lê Thị Quỳnh Dung: 

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

phạm Hà Nội, 2015 . - 67 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0971  

     Phân loại (DDC): 546.683  

     *Tóm tắt : Tối ưu hình học, tính các năng lượng tương đối giữa các đồng phân và tính toán 

phổ dao động của các cluster silic pha tạp liti SinLi (n = 1 – 10). Tính các đặc trưng nhiệt động 

học như nhiệt tạo thành, nhiệt phân li, năng lượng ion hóa, ái lực với electron của các cluster 

silic pha tạp liti SinLi (n = 1 – 10). Trên cơ sở đó nghiên cứu phổ UV-VIS của các cluster silic 

pha tạp liti SinLi (n = 1 – 10). 

     Người hướng dẫn : Ngô Tuấn Cường - TS 

116. Lê, Văn Quang. 

      Sử dụng phương pháp tính hóa học lượng tử để làm hiểu rõ cơ chế phản ứng công 

Electrophin vào Anken/ Lê Văn Quang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: 

Hóa lí thuyết và hóa lí: 60.44.01.19 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 56 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1020  

     Phân loại (DDC): 541.39  

     *Tóm tắt : Tìm quy luật định lượng biến đổi về năng lượng phản ứng theo số nguyên tử 

cacbon đối với một số chất mạch không phân nhánh trong dãy đồng đẳng  anken khi tác dụng với 

các chất HCl, HBr, HI. Sử dụng phương pháp hóa học lượng tử HF/LanL2DZ trong phần mềm 

Gaussian để tính năng lượng phản ứng ở một số chất trong các dãy anken trong phản ứng với 

HX. Nghiên cứu định lượng quy luật phản ứng của các dãy anken. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Hà - PGS.TS 
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117. Ngô, Thị Hòa. 

      Nghiên cứu cấu trúc, các đặc trưng nhiệt động học, quang phổ IR và UV-VIS của các cluster 

silic pha tạp bạc SinAg (n = 1-10 ) bằng các phương pháp tính toán hóa học lượng tử/ Ngô Thị 

Hòa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa vô cơ: 60.44.01.13 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 77 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0817  

     Phân loại (DDC): 546.68348  

     *Tóm tắt : Tối ưu hình học, tính các năng lượng tương đối giữa các đồng phân và tính toán 

phổ dao động của các cluster silic pha tạp bạc SinAg  (n =1–10). Tính các đặc trưng nhiệt động 

học như nhiệt phân li của các cluster silic pha tạp bạc Sin Ag (n = 1 – 10). Nghiên cứu các tính 

chất quang phổ và vẽ phổ IR và phổ UV-VIS của các cluster silic pha tạp bạc SinAg (n = 1 –10). 

     Người hướng dẫn : Ngô Tuấn Cường - TS 

118. Nguyễn, Thị Lý. 

      Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực tự học cho học 

sinh Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên (phần Hóa học Phi kim - Hóa học 11)/ Nguyễn 

Thị Lý: 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, 2015 . - 116 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0923  

     Phân loại (DDC): 546.70712  

     *Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực và vấn đề phát triển năng lực tự học cho học sinh. Điều tra, đánh giá thực trạng; 

tuyển chọn, xây dựng và đề xuất một số biện pháp sử dụng các dạng bài tập nhằm phát triển năng 

lực tự học cho học sinh trong dạy học Hóa học ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện 

Biên. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Đức Dũng - TS 

119. Nguyễn, Thị Nguyệt Mai. 

      Đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra đánh giá một số năng lực của học sinh trong dạy 

học phần hiđrocacbon Hóa học 11 - trường THPT/ Nguyễn Thị Nguyệt Mai: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Hóa học: 60.14.01.11 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 120 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0869  

     Phân loại (DDC): 547.010712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận việc kiểm tra đánh giá trong dạy học Hóa học, việc đánh 

giá một số năng lực của học sinh như: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học. Bước đầu xây 

dựng bộ công cụ đánh giá một số năng lực của học sinh THPT. Xây dựng và tuyển chọn hệ 

thống các bài tập và các đề kiểm tra để kiểm tra kiến thức, kĩ năng và phát triển một số năng lực 

của học sinh trong dạy học Hóa học Hữu cơ lớp 11 – Phần hiđrocacbon. Kiến nghị sử dụng 

đề  kiểm tra trong dạy học Hóa học Hữu cơ lớp 11 – Phần hiđrocacbon. Tiến hành thực nghiệm 

sư phạm để đánh giá hiệu quả và tính khả thi của những đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Cương - GS.TSKH 
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120. Nguyễn, Thị Thanh Mến. 

      Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học theo định hướng phát triển năng 

lực cho học sinh Trung học phổ thông (chương Nitơ - Hóa học 11)/ Nguyễn Thị Thanh Mến: 

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, 2015 . - 121 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0692  

     Phân loại (DDC): 546.711076  

     *Tóm tắt : Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển năng lực cho học sinh phổ thông 

thông qua bài tập Hóa học. Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học theo định 

hướng phát triển năng lực thông qua chương 2: Nhóm Nitơ – Hóa học 11 (Nâng cao). Trên cơ sở 

đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài nghiên cứu. 

     Người hướng dẫn : Đặng Thị Oanh - PGS.TS 

121. Nguyễn, Thị Thƣơng. 

      Đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra đánh giá  một số năng lực của học sinh trong dạy 

học Hóa học Vô cơ lớp 11 trường Trung học phổ thông/ Nguyễn Thị Thương: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Hóa học: 60.14.01.11 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 144 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0842  

     Phân loại (DDC): 546.0712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn việc kiểm tra đánh giá, việc phát triển năng 

lực cho học sinh qua việc dạy và học môn Hóa học. Xây dựng bộ công cụ đánh giá và các đề 

kiểm tra Hóa học Vô cơ lớp 11 (nâng cao) theo hướng đổi mới nhằm kiểm tra năng lực học sinh 

ở trường THPT. Kiến nghị phương pháp sử dụng đề kiểm tra trong dạy học Hóa học Vô cơ lớp 

11 (nâng cao). Tiến hành thực nghiệm sư phạm để xác định giá trị, hiệu quả và tính khả thi của 

các đề kiểm tra được đề xuất. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Cương - GS.TSKH 

122. Nguyễn, Văn Hùng. 

      Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của polyanilin ghép lignin/ Nguyễn Văn Hùng: Luận văn 

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

Nội, 2015 . - 54 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0827  

     Phân loại (DDC): 547  

     *Tóm tắt : Thu hồi lignin từ dịch đen của Công ty Giấy Bãi Bằng - Phú  Thọ. Tổng hợp 

polyanilin ghép lignin bằng phương pháp hóa học. Nghiên cứu thành phần, cấu trúc của vật liệu 

bằng phương pháp đo phổ hồng ngoại (IR), phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM), phân 

tích nhiệt (TGA), phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (ASS). Trên cơ sở đó đưa ra khả năng hấp 

phụ ion Pb2+ vật liệu tổng hợp. 

     Người hướng dẫn : Vũ Quốc Trung - PGS.TS 
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123. Trần, Anh Tuấn. 

      Kết hợp phương pháp dạy học theo dự án với hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh 

lớp 11 phần Hóa học Vô cơ Trung học phổ thông/ Trần Anh Tuấn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

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

học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 127 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0797  

     Phân loại (DDC): 546.0712  

     *Tóm tắt : Tổng quan và làm sáng tỏ về phương diện lý luận trong việc kết hợp phương pháp 

dạy học theo dự án và hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh THPT đồng thời chỉ rõ tầm 

quan trọng của công tác này trong giáo dục ở nhà trường phổ thông hiện nay. Điều tra đánh giá 

thực trạng việc vận dụng phương pháp dạy học theo dự án và việc triển khai nghiên cứu khoa 

học cho học sinh ở một số trường THPT thuộc tỉnh Lạng Sơn. Đề xuất nguyên tắc lựa chọn nội 

dung, xây dựng và triển khai dự án trong học tập thuộc phần Hóa học Vô cơ  lớp 11 THPT. Trên 

cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài nghiên cứu. 

     Người hướng dẫn : Đặng Thị Oanh - PGS.TS 

124. Trần, Trọng Quyết. 

      Sử dụng phương pháp lặp và bài tập gốc Hóa học Vô cơ 12 nhằm phát triển năng lực tự học, 

sáng tạo của học sinh/ Trần Trọng Quyết: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: 

Hóa vô cơ: 60.44.01.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 106 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0607  

     Phân loại (DDC): 546.076  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về tính tích cực và phương pháp dạy học tích cực, giúp 

học sinh tự học sáng tạo. Tìm hiểu thực trạng về tính tích cực của học sinh trong quá trình giải 

bài tập và tình hình sử dụng bài tập Hóa học theo hướng dạy học tích cực của giáo viên ở trường 

THPT. Nghiên cứu cách biên soạn và xây dựng hệ thống bài tập của một số giáo viên. Trên cơ sở 

đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm khẳng định tính khả thi của đề tài nghiên cứu. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Hải - TS 

125. Trịnh, Minh Cƣờng. 

      Vận dụng kiến thức chương oxi - lưu huỳnh và nitơ - photpho giải thích các hiện tượng trong 

đời sống/ Trịnh Minh Cường: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa vô cơ: 

60.44.01.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 102 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0604  

     Phân loại (DDC): 546.7076  

     *Tóm tắt : Tóm tắt lý thuy ết cơ bản và nâng cao của chương oxi - lưu huỳnh, nitơ - photpho. 

Sưu tầm, tuyển chọn xây dưṇg và phân loaị hê ̣thống câu hỏi , bài tập gắn với đời sống liên quan 

đến chương oxi - lưu huỳnh, nitơ - photpho. Hướng dâñ gi ải thích và vâṇ duṇg trong giảng daỵ 

các dạng câu hỏi, bài tập đã nêu . Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả và tính khả thi của 

hệ thống câu hỏi bài tập đã nêu. 

     Người hướng dẫn : Lê Hải Đăng - TS 
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570. KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH HỌC 

126. Đỗ, Thị Hằng. 

      Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh và gen liên quan đến khả năng chịu hạn của một 

số giống vừng (sesamum indicum L.)/ Đỗ Thị Hằng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, 

Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm: 60.42.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 95 

tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0795  

     Phân loại (DDC): 571.2395  

     *Tóm tắt : Xác định được một số chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh liên quan đến tính chịu hạn của cây 

vừng ở giai đoạn cây con trong phòng thí nghiệm. Phân tích trình tự của gen Dehydrin(DHN), 

Pyrroline-5-carboxylate synthase (P5CS) chung của cây vừng; trên cơ sở đó nghiên cứu biểu 

hiện gen liên quan đến tính chịu hạn của 4 giống vừng nghiên cứu bằng phương pháp PCR. 

     Người hướng dẫn : Trần Thị Thanh Huyền - TS 

127. Đỗ, Thị Nghĩa. 

      Vận dụng dạy học khám phá trong dạy phần Sinh thái học - Sinh học 12 Trung học phổ 

thông để nâng cao năng lực nhận thức cho học sinh/ Đỗ Thị Nghĩa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Sinh học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 91 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0686  

     Phân loại (DDC): 577.0712  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về các phương pháp dạy học tích cực, đặc biệt là phương 

pháp dạy học khám phá. Điều tra thực trạng về sử dụng dạy học khám phá vào dạy học Sinh học 

nói chung và dạy phần Sinh thái học- Sinh học 12 THPT nói riêng. Xây dựng các nguyên tắc, 

quy trình vận dụng dạy học khám phá vào dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12 THPT. Thực 

nghiệm sư phạm: sử dụng các bài đã soạn vận dụng dạy học khám phá để thực nghiệm tại một số 

trường THPT thuộc Thành phố Hà Nội. Đánh giá kết quả thực nghiệm bằng phương pháp thống 

kê về mặt định tính và định lượng để khẳng định giả thuyết nêu ra. 

     Người hướng dẫn : Lê Đình Trung - PGS.TS 

128. Hồ, Thị Hải Yến. 

      Thiết kế câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực người học trong dạy học chương Sinh sản - Sinh 

học 11 THPT/ Hồ Thị Hải Yến: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và 

phương pháp dạy học Sinh học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 89 tr. + 

phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0677  

     Phân loại (DDC): 571.8076  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xây dựng câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực cho 

người học trong dạy học Sinh học ở trường THPT. Phân tích cấu trúc nội dung chương trình Sinh 

học 11 và thành phần kiến thức chương Sinh sản, Sinh học 11 THPT làm cơ sở xây dựng các 

chuyên đề dạy học. Điều tra thực trạng dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng 

lực cho học sinh THPT. Thiết kế quy trình xây dựng câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực cho học 

sinh và vận dụng quy trình để xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập để đánh giá năng lực học sinh 

trong dạy học chương Sinh sản, Sinh học 11 THPT. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư 

phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài nghiên cứu. 

     Người hướng dẫn : Phan Thị Thanh Hội - TS 
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129. Lý, Thị Mì. 

      Nghiên cứu chương trình và sách giáo khoa môn Sinh học của IGCSE (International General 

Certificate of Secondary Education)/ Lý Thị Mì: 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, 2015 . - 87 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0601  

     Phân loại (DDC): 570.7  

     *Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển chương trình và sách giáo khoa. Nghiên 

cứu đánh giá chương trình và sách giáo khoa môn Sinh học phổ thông hiện hành của Việt Nam. 

Phân tích hệ thống các chương trình giáo dục của CIE nói chung, chương trình đào tạo của 

IGCSE, chương trình và sách giáo khoa môn Sinh học của IGCSE. Trên cơ sở đó đề xuất một số 

ý kiến cho việc xây dựng chương trình và sách giáo khoa môn Sinh học của Việt Nam mới. 

     Người hướng dẫn : Dương Tiến Sỹ - PGS.TS 

130. Souknaly, Thoumma. 

      Nghiên cứu thành phần hóa học cao chiết etyl axetat từ rễ cây Xáo tam phân (Paramignya 

Trimera) ở Hòn Hèo (Khánh Hòa)/ Souknaly Thoumma: 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, 2015 . - 43 tr. + 

phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0742  

     Phân loại (DDC): 572.3623780959756  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu thành phần hóa học của hợp phần dễ bay hơi trong lá và rễ cây Xáo 

tam phân (Paramignya trimera) thu hái tại Hòn Hèo (Khánh Hòa). 2.Từ cao chiết rễ cây Xáo tam 

phân trong etyl axetat đã phân lập được 3 hợp chất N2, N5 và N9. Trên cơ sở đó tiến hành thử 

nghiệm hoạt tính sinh học của N9. Kết quả thử nghiệm cho thấy ancaloit này có hoạt tính gây 

độc tế bào ung thư KB (IC50 = 5,03 µg/ml), kháng 3 chủng vi khuẩn Gram (+) ở mức khá. 

     Người hướng dẫn : Phạm Hữu Điển - PGS.TS 

131. Trần, Thị Loan. 

      Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp Polyhydroxyalkanoate (pha) 

từ tinh bột sắn/ Trần Thị Loan: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Vi sinh vật 

học: 60.42.01.07 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 58 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1128  

     Phân loại (DDC): 579.3  

     *Tóm tắt : Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp PHA trên cơ chất tinh 

bột sắn. Phân tích một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn đã tuyển chọn. Nghiên cứu lên men sản 

xuất PHA trên cơ chất tinh bột sắn từ vi khuẩn tuyển chọn. 

     Người hướng dẫn : Đoàn Văn Thược - TS 
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132. Trƣơng, Minh Nhật. 

      Nghiên cứu tính chất sinh lí, hóa sinh và sự tích lũy một số nguyên tố khoáng ở cây Đậu 

tương dưới tác động của phân lân và Bo/ Trương Minh Nhật: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh 

học, Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm: 60.42.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . 

– 113 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0849  

     Phân loại (DDC): 572.362374  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu ảnh hưởng riêng rẽ và phối hợp của phân lân và bo đến một số chỉ tiêu 

sinh lý sinh trưởng; chỉ tiêu sinh lý hóa sinh; sự tích lũy nguyên tố khoáng phôtpho, kali, canxi 

và magie trong hạt; năng suất hạt của cây đậu tương. Từ đó tìm ra tổ hợp phân bón cho kết quả 

tốt nhất, đề xuất sử dụng trong sản xuất. 

     Người hướng dẫn : Vũ Văn Hiển - PGS.TS 

580. THỰC VẬT HỌC 

133. Nguyễn, Thị Giang. 

      Sự phát sinh đột biến ở M2 trên giống lúa nếp Phú Quý và DT22 khi chiếu xạ bằng tia 

Gamma (Co60) vào hạt nảy mầm/ Nguyễn Thị Giang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, 

Chuyên ngành: Di truyền học: 60.42.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 78 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1156  

     Phân loại (DDC): 584.9135  

     *Tóm tắt : Triển khai thí nghiệm đồng ruộng để phát hiện các đột biến ở thế hệ thứ 2 (M2) về 

rút ngắn thời gian sinh trưởng, hạ thấp chiều cao cây, tăng khả năng đẻ nhánh, tăng chiều dài 

bông, tăng kích thước hạt... và ở thế hệ thứ 3 (M3) để đánh giá sơ bộ và tuyển chọn các dòng đột 

biến ưu tú nhất trong số các dòng nghiên cứu. Tiến hành một số phương pháp định lượng trong 

phòng thí nghiệm để xác định một số chỉ tiêu hình thái, nông học và năng suất. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Minh Công - PGS.TS 

134. Trịnh, Thu Trang. 

      Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của loài Song mật (Calamus nambariensis 

Becc.) mọc tự nhiên ở vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc/ Trịnh Thu Trang: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Sinh thái học: 60.42.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2015 . - 95 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0723  

     Phân loại (DDC): 583.221730959723  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý của môi trường đất kết hợp với đặc điểm sinh 

cảnh tại khu vực phân bố và các đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu cơ quan sinh dưỡng (rễ, 

thân, lá). Cung cấp những dẫn liệu về đặc điểm sinh học, sinh lý, sinh thái và giải phẫu thích 

nghi của loài Song mật làm tư liệu giảng dạy, nghiên cứu bổ sung về thực vật học, sinh thái học 

một số loài Một lá mầm. Đề xuất các biện pháp bảo vệ trong công tác bảo tồn, phát triển bền 

vững  nguồn Song mật tại vườn Quốc gia Tam Đảo – loài cây có tên trong sách đỏ Việt Nam. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hồng Liên - TS 
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590 ĐỘNG VẬT HỌC 

135. Hoàng, Thị Liên. 

      Nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến đa dạng loài bướm thuộc tổng họ bướm 

Phượng, bộ cánh vẩy (Lepidoptera, Papilionoidea) ở vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc/ 

Hoàng Thị Liên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Sinh thái học: 

60.42.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 80 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0979  

     Phân loại (DDC): 595.789170959723  

     *Tóm tắt : Tổng quan các nghiên cứu về sự đa dạng của các loài bướm, ảnh hưởng của sinh 

cảnh đến sự đa dạng của các loài bướm. Mô tả sinh cảnh của nghiên cứu hiện tại năm 2015 và 

sinh cảnh trước năm 2005. Nghiên cứu thành phần loài, sư đa dạng của các loài bướm và các 

dạng sinh cảnh khác nhau thuộc địa bàn nghiên cứu. So sánh thành phần loài và sự đang dạng 

các loài bướm hiện tại năm 2015 với những kết quả nghiên cứu về đa dạng các loài bướm trước 

năm 2005 (2002 - 2004). 

     Người hướng dẫn : Vũ Văn Liên - TS 

600. CÔNG NGHỆ 

136. Bùi, Thị Thanh Duyên. 

      Nghiên cứu mối tương quan giữa gen Apoe và rối loạn chuyển hóa Lipid máu ở trẻ em Tiểu 

học tại một số tỉnh Miền Bắc/ Bùi Thị Thanh Duyên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, 

Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm: 60.42.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 83 

tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0846  

     Phân loại (DDC): 612.015770834095973  

     *Tóm tắt : Xác định tần số alen, sự phân bố kiểu gen của đa hình đơn nucleotide (Single 

nucleotide polymorphism, SNP) rs429358 và rs7412 nằm trên gen APOE.  Phân tích mối liên 

quan của từng SNP rs429358 và rs7412 trên gen APOE với RLCHLM và rối loạn từng thành 

phần lipid máu. Nghiên cứu ảnh hưởng kết hợp của 2 SNP rs429358 và rs7412 trên gen APOE 

với RLCHLM và rối loạn từng thành phần lipid máu ở đối tượng nghiên cứu. 

     Người hướng dẫn : Dương Thị Anh Đào - TS 

137. Hà, Mạnh Linh. 

      Nghiên cứu giải pháp nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản thông qua hoạt động ngoại 

khóa cho học sinh tại một số trường Trung học phổ thông ở thành phố Hà Nội và tỉnh Hải 

Dương/ Hà Mạnh Linh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Sinh học thực 

nghiệm: 60.42.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 75 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0841  

     Phân loại (DDC): 613.908350959731  

     *Tóm tắt : Tiến hành biện pháp can thiệp cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa về sức 

khỏe sinh sản vị thành niên. Thu thập thông tin về kiến thức, thái độ, hành vi của học sinh về sức 

khỏe sinh sản qua bộ phiếu hỏi. So sánh mức độ hiểu biết, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh 

sản của học sinh giữa nhóm đối chứng và nhóm can thiệp. Đánh giá hiệu quả của biện pháp can 

thiệp trong việc nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản của học sinh. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Phúc Hưng - TS 



Thư mục thông báo Luận văn, Luân án - Số 06 năm 2017 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 48 

138. Lò, Tuyến Quân. 

      Lựa chọn bài tập phát triển sức bền cho nữ sinh viên năm thứ nhất K55 khoa Ngoại ngữ 

trường Đại học Tây Bắc/ Lò Tuyến Quân: 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, 2015 . - 91 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1026  

     Phân loại (DDC): 613.710820959718  

     *Tóm tắt : Khảo sát thực trạng trình độ sức bền chung; Lựa chọn và kiểm định sư phạm vận 

dụng một số bài tập và phương pháp phù hợp nhằm phát triển sức bền cho nữ sinh viên năm thứ 

nhất K55 khoa Ngoại ngữ trường Đại học Tây Bắc. 

     Người hướng dẫn : Vũ Đức Thu - PGS.TS 

139. Ngô, Thị Loan. 

      Ứng dụng Wiki đánh giá kết quả học tập trong dạy học công nghệ Trung học phổ thông/ Ngô 

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

môn Kĩ thuật công nghiệp: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 94 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0724  

     Phân loại (DDC): 607.385675  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của giả thuyết khoa học ứng dụng wiki 

đánh giá kết quả học tập trong dạy học môn Công nghệ. Ứng dụng wiki trong đánh giá kết quả 

học tập của học sinh môn Công nghệ. Kiểm nghiệm, đánh giá hiệu quả của định hướng nghiên 

cứu và sản phẩm của đề tài. 

     Người hướng dẫn : Lê Huy Hoàng - PGS.TS 

140. Vũ, Thanh Huyền. 

      Nghiên cứu khai thác phòng học đa phương tiện trong dạy học môn Kĩ thuật đại cương ở 

trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội/ Vũ Thanh Huyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Kĩ thuật công nghiệp: 

60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 100 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0709  

     Phân loại (DDC): 607.85  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của phòng học đa phương tiện và ứng dụng 

của nó trong dạy học ở trường Cao đẳng. Đề xuất các giải pháp khai thác phòng học đa phương 

tiện trong dạy môn Kĩ thuật đại cương tại trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội. 

     Người hướng dẫn : Phó Đức Hòa - PGS.TS 
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700. NGHỆ THUẬT VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

141. Dƣơng, Thế Hiền. 

      Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Cầu lông trường Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên/ Dương Thế Hiền: 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, 2015 . - 84 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0959  

     Phân loại (DDC): 796.345071159714  

     *Tóm tắt : Tìm hiểu thực trạng nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ 

Cầu lông trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, trên cơ sở đó lựa chọn và ứng dụng một số 

giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả 

đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện. 

     Người hướng dẫn : Bùi Quang Hải - TS 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC 

142. Đặng, Thị Xuân. 

      Tổ chức hoạt động hợp tác trong dạy học truyện ngắn "Vợ chồng A Phủ" của Tô Hoài ở 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên/ Đặng Thị Xuân: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn: 60.14.01.11 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 97 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/1047  

     Phân loại (DDC): 895.922334  

     *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển năng lực hợp tác trong 

dạy học Ngữ Văn. Đề xuất các biện pháp tổ chức hợp tác trong dạy học truyện ngắn Vợ chồng A 

Phủ của Tô Hoài ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở đó chứng 

minh hiệu quả của dạy học hợp tác bằng thực nghiệm. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Viết Chữ - PGS.TS 

143. Đoàn, Thị Lệ. 

      Khảo sát văn bản và tìm hiểu giá trị thể văn Trường thiên trong Lễ Trai văn tập/ Đoàn Thị 

Lệ: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Hán Nôm: 60.22.01.04 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 101 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0685  

     Phân loại (DDC): 895.92282  

     *Tóm tắt : Giới thiệu bộ sách Lễ Trai văn tập và định vị thể văn Trường thiên. Khảo sát văn 

bản Lễ Trai văn tập. -Xác định nội dung, phân tích các đặc điểm bút pháp và văn phong của Lễ 

Trai văn tập qua 5 bài văn Trường thiên, giúp người đọc hiểu sâu hơn về giá trị của tập văn. -Đề 

xuất một số hướng tiếp cận liên môn, liên ngành để khẳng định vị trí, ý nghĩa của tập văn và sự 

thông suốt của dòng chảy văn Nghị luận từ xưa đến nay. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc San - GS.TS 
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144. Hoàng, Nhƣ Quỳnh. 

      Cảm hứng lịch sử trong thơ chữ Hán của Nguyễn Đề và Nguyễn Du/ Hoàng Như Quỳnh: 

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, 2015 . - 113 tr. + phụ lục 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0606  

     Phân loại (DDC): 895.9221009358  

     *Tóm tắt : Trình bày những vấn đề chung về cảm hứng lịch sử trong thơ chữ Hán Nguyễn Đề 

và Nguyễn Du. Tìm hiểu một cách khái quát cảm hứng lịch sử trong thơ chữ Hán Việt Nam nửa 

cuối thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX để thấy được những nét tiêu biểu về nội dung tư 

tưởng và nghệ thuật thể hiện. So sánh cảm hứng lịch sử trong thơ chữ Hán Nguyễn Đề và 

Nguyễn Du để tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt về nội dung biểu đạt và nghệ thuật thể 

hiện đồng thời lý giải nguyên nhân của sự tương đồng và khác biệt. 

     Người hướng dẫn : Lã Nhâm Thìn - PGS.TS 

145. Khuất, Thị Thu Hiền. 

      Đổi mới diễn ngôn văn hóa trong Mẫu Thượng Ngàn của Nguyễn Xuân Khánh/ Khuất Thị 

Thu Hiền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam hiện đại: 

60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 . - 109 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0819  

     Phân loại (DDC): 895.92234  

     *Tóm tắt : Tổng hợp các quan niệm lí thuyết về diễn ngôn, xác định biểu hiện diễn ngôn văn 

hóa trong tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn. Làm rõ những đặc điểm của văn hóa và những đổi mới 

diễn ngôn văn hóa trong tác phẩm Mẫu Thượng Ngàn trong sự đối sánh với các tác phẩm viết về 

văn hóa của văn học Việt Nam hiện đại. 

     Người hướng dẫn : Vũ Tuấn Anh - PGS.TS 

146. Lê, Thị Hiền. 

      Ý thức phái tính trong Tản văn Trang Hạ/ Lê Thị Hiền: 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, 2015 . - 120 tr. 

     Kí hiệu kho : .V-LA2/0728  

     Phân loại (DDC): 895.92284  

     *Tóm tắt : Tổng quan khái niệm ý thức phái tính và mạch ngầm của ý thức phái tính trong tản 

văn Trang Hạ. Phân tích ý thức phái tính trong tản văn của Trang Hạ nhìn từ phương diện nội 

dung và phương diện nghệ thuật. Qua đó khẳng định những đóng góp của nhà văn trong việc 

nhìn nhận giá trị của người nữ cũng như lí giải những nỗ lực của chị trong hành trình dấn thân 

khẳng định giá trị của phụ nữ. 

     Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Bao - TS 

 


