Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 03 năm 2019
HƢỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU
Tài liệu trong thƣ mục này đƣợc sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng Phân loại DDC
Sau trật tự này, ấn phẩm đƣợc miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD.
Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tài liệu đƣợc 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 đƣợc sắp xếp trƣớc các loại ngôn ngữ khác trong từng môn loại khoa
học.
Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu nhƣ: 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
560. Cổ sinh vật học. Cổ động…
100. Triết học & Tâm lý học
580. Thực vật
100: Triết học
590. Động vật
150: Tâm lý học
600. Công nghệ
160: Lôgich học
610: Y học và sức khoẻ
170: Đạo đức học
620: Kỹ thuật và các hoạt…
180. Triết học cổ đại…
630: Nông nghiệp
200. Tôn giáo
640: Quản lý nhà cửa và gia đình
300. Khoa học xã hội
650: Quản lý và các dịch vụ…
310: Sƣu tập thống kê tổng quát
660: Kỹ thuật hóa học…
320: Khoa học chính trị
670: Công nghệ sản xuất
330: Kinh tế học
680: Sản xuất sản phẩm…
340: Luật pháp
690: Nhà và xây dựng
350: Hành chính công và khoa học…
700. Nghệ thuật và vui chơi giải trí
370: Giáo dục
800. Văn học và tu từ học
400. Ngôn ngữ
900. Lịch sử và địa lý
500. Khoa học tự nhiên và toán học
910: Địa lý và du hành
510: Toán học
520. Thiên văn học và khoa học…
920: Tiểu sử, phả hệ học, huy hiệu
530. Vật lý học
930: Lịch sử thế giới cổ đại
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 nhƣ : Ngôn ngữ,
khổ sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu.
Trong đó: D = Kho đọc
M = Kho mƣợn
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 mƣợn
510G29/001
:Tài liệu kho Giáo trình
V-TK/1000
:Tài liệu kho Tra cứu
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000. TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
001. Hà, Anh Tuấn.
Đánh giá chất lượng ảnh màu dựa trên cấu trúc ảnh/ Hà Anh Tuấn: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học máy tính, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 60.48.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 47 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3657
Phân loại (DDC): 006.6
*Tóm tắt : Tổng quan nội dung bài toán và tình hình nghiên cứu hiện tại. Tìm hiểu và phát
triển một chỉ số đánh giá khách quan dựa trên một vài đặc trƣng của cấu trúc hệ thống thị giác
con ngƣời. Giới thiệu một chỉ số đánh giá chất lƣợng ảnh đa mức xám khách quan dựa trên cấu
trúc ảnh. Tìm hiểu nền tảng để phát triển công nghệ và chƣơng trình đã sử dụng cơ sở dữ liệu ảnh
màu Tid 2008 để đánh giá chất lƣợng ảnh màu.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đặng Thành Trung - TS
002. Lâm, Văn Minh.
Đánh giá chất lượng ảnh dựa trên cấu trúc ảnh và bản đồ trọng số/ Lâm Văn Minh: Luận
văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Chuyên ngành: Hệ thống thông tin: 60.48.01.04 . - H.: Đại học
Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 58 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3666
Phân loại (DDC): 006.6
*Tóm tắt : Giới thiệu tổng quan bài toán và sự cần thiết của vấn đề xây dựng mô hình đánh giá
chất lƣợng ảnh khách quan. Khái quát về hệ thống thị giác con ngƣời có ảnh hƣởng tới việc phát
triển một mô hình đánh giá chất lƣợng ảnh. Tóm tắt về các phƣơng pháp để đánh giá chất lƣợng
ảnh. Trình bày phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng ảnh dựa trên cấu trúc ảnh và bản đồ trọng số.
Thực nghiệm sƣ phạm.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đặng Thành Trung - TS
003. Nguyễn, Tam Nga.
Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu NoSQL Cassandra và ứng dụng lưu trữ dữ liệu khí tượng thủy văn
biển/ Nguyễn Tam Nga: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Chuyên ngành: Hệ thống thông
tin: 60.48.01.04 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 111 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3667
Phân loại (DDC): 005.74
*Tóm tắt : Tìm hiểu về các mô hình dữ liệu NoSQL. Nghiên cứu hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Cassandra. Nghiên cứu về cách thu thập dữ liệu khí tƣợng thủy văn biển. Nghiên cứu xây dựng
hệ thống tổ chức lƣu trữ dữ liệu khí tƣợng thủy văn biển sử dụng Cassandra.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Thị Tú Kiên - TS
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004. Nguyễn, Văn Long.
Nghiên cứu thuật toán lắp ráp dữ liệu hệ gen/ Nguyễn Văn Long: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Công nghệ thông tin, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 60.48.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2017 . - 47 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3555
Phân loại (DDC): 005.741015286
*Tóm tắt : Tổng quan về giải trình tự và phƣơng pháp lắp ráp hệ gen ngắn. Trình bày một số
giải thuật cho bài toán lắp rắp trình tự hệ gen. Thực nghiệm và đánh giá kết quả.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Cƣờng - TS
005. Phạm, Đức Bài.
Kết hợp mô hình học máy và phương pháp lựa chọn đặc trưng cho bài toán phát hiện mã độc/
Phạm Đức Bài: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Máy tính định hƣớng ứng dụng, Chuyên ngành: Khoa
học máy tính: 60.48.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 67 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3554
Phân loại (DDC): 005.741
*Tóm tắt : Tổng quan về khai phá dữ liệu. Tìm hiểu vấn đề áp dụng khai phá dữ liệu trong
phát hiện mã độc. Tìm hiểu hai phƣơng pháp lựa chọn đặc trƣng FLC và PSI. Nghiên cứu, xây
dựng giải pháp cơ bản để phát hiện mã độc, đồng thời áp dụng cụ thể vào phát triển phần mềm
phát hiện Virus.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Đăng Hƣng - PGS.TS
006. Phạm, Hồng Yến.
Sử dụng hệ thống cộng tác Web-Based E-learning thiết kế các khóa học tập huấn chuyên môn
cho giáo viên phổ thông/ Phạm Hồng Yến: Luận văn Thạc sĩ Khoa học, Chuyên ngành: Hệ thống
thông tin: 60.48.01.04 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 85 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3632
Phân loại (DDC): 006.7
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống e-learning và các chuẩn thiết kế bài giảng và
khóa học của e-learning. Tìm hiểu sâu về việc phân tích, thiết kết một hệ thống e-learning hoàn
chỉnh. Đề xuất và thử nghiệm một hệ thống e-learning cho các khóa tập huấn chuyên môn của Sở
Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Thu Thủy - TS
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007. Phạm, Thị Thanh Tuyền.
Một phương pháp phát hiện liên kết không an toàn trong mạng xã hội/ Phạm Thị Thanh
Tuyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Máy tính định hƣớng ứng dụng, Chuyên ngành: Khoa học
máy tính: 60.48.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 68 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3553
Phân loại (DDC): 006.754
*Tóm tắt : Tìm hiểu về mạng xã hội và những nguy cơ mất an toàn trên mạng xã hội. Tìm
hiểu, phân tích những hoạt động thu thập thông tin ngƣời dùng trên mạng xã hội và đƣa ra giải
pháp ngăn chặn. Xây dựng mô hình cộng đồng an toàn trong mạng xã hội và đề xuất thuật toán
thực hiện. Thực nghiệm và đánh giá kết quả trên mạng xã hội thu nhỏ.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Đăng Hƣng - PGS.TS
008. Phan, Phú Sang.
Bài toán điều phối xe đưa đón học sinh tối thiểu hóa quãng đường di chuyển trung bình/ Phan
Phú Sang: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin, Chuyên ngành: Hệ thống thông tin: 60.48.01.04 .
- H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 67 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3665
Phân loại (DDC): 005.741
*Tóm tắt : Tìm hiểu lớp các bài toán liên quan đến xe bus trƣờng học. Tìm hiểu thuật toán
sinh cột. Xây dựng mô hình toán học cho bài toán điều phối xe đƣa đón học sinh tối thiểu hóa
quãng đƣờng di chuyển trung bình.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đỗ Trung Kiên - TS
009. Vũ, Ngọc Minh.
Độ phức tạp bài toán phân công tối ưu vận chuyển/ Vũ Ngọc Minh: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Máy tính định hƣớng ứng dụng, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 60.48.01.01 . - H.: Đại
học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 46 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3674
Phân loại (DDC): 004.015115
*Tóm tắt : Các khái niệm cơ bản về đồ thị có hƣớng, đồ thị liên thông. Nghiên cứu bài toán
Luồng và độ phức tạp bài toán phân công vận tải. Từ đó đƣa ra một số giải pháp cho bài toán
phân công vận tải.
Ngƣời hƣớng dẫn : Vũ Đình Hòa - PGS.TSKH
100. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
010. Dƣơng, Kiếm Anh.
Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ
trẻ ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hiện nay/ Dƣơng Kiếm Anh: Luận văn Thạc sĩ Triết
học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 87 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2838
Phân loại (DDC): 172.0759791
*Tóm tắt : Xác định cơ sở lý luận liên quan đến đề tài. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, luận
văn nêu lên một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong
việc giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hiện
nay.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Thọ - PGS.TS
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011. Dƣơng, Thị Hƣờng.
Nhu cầu giáo dục giá trị sống của sinh viên Học viện Khoa học Quân sự / Dƣơng Thị Hƣờng:
Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học, Chuyên ngành: Tâm lí học: 60.30.04.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2017 . - 105 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3662
Phân loại (DDC): 153.80842
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản có liên quan đến nhu cầu, GTS, nhu cầu
giáo dục GTS của sinh viên Học viện KHQS. Khảo sát thực trạng về nhu cầu đƣợc giáo dục GTS
và những yếu tố tác động đến nhu cầu giáo dục GTS của sinh viên Học viện KHQS. Đề xuất một
số khuyến nghị góp phần đáp ứng nhu cầu đƣợc giáo dục GTS của sinh viên Học viện KHQS.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Thị Lệ Thu - PGS.TS
012. Hà, Mai Châu.
Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thế hệ trẻ ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
hiện nay/ Hà Mai Châu: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.:
Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 66 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2884
Phân loại (DDC): 170.8350959791
*Tóm tắt : Làm rõ những vấn đề lý luận chung về đạo đức truyền thống, giáo dục giá trị đạo
đức truyền thống cho thế hệ trẻ. Trên cơ sở phân tích thực trạng, luận văn đƣa ra một số giải pháp
chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thế hệ trẻ ở thành phố
Long Xuyên, tỉnh An Giang hiện nay.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Thọ - PGS.TS
013. Lâm, Thị Minh Phƣơng.
Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống với việc hình thành nhân cách cho học sinh THPT ở
Hưng Yên hiện nay/ Lâm Thị Minh Phƣơng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên
ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - 131 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3682
Phân loại (DDC): 170.71259733
*Tóm tắt : Tổng quan về đạo đức truyền thống, vai trò của giáo dục giá trị đạo đức truyền
thống cho học sinh THPT hiện nay. Phân tích thực trạng, nguyên nhân và đề xuất những giải
pháp cơ bản nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống với việc hình thành nhân cách cho
học sinh THPT hiện nay ở Hƣng Yên.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Thu Hƣờng - TS
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014. Nguyễn, Thị Phƣơng.
Triết lý nhân sinh trong "Truyện Thơ Thích Ca Mâu Ni Phật" của Thái Bá Tân/ Nguyễn Thị
Phƣơng: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2017 . - 113 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2932
Phân loại (DDC): 128
*Tóm tắt : Làm rõ những vấn đề về triết lý nhân sinh trong Truyện Thơ Thích Ca Mâu Ni của
Thái Bá Tân. Làm rõ nhân sinh quan trong tác phẩm Truyện Thơ Thích Ca Mâu Ni Phật, từ đó
rút ra bài học mang tính chất khuyên răn, giáo dục đạo đức, lối sống mà Thái Bá Tân gửi gắm
trong mỗi bài thơ.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Thị Thu Hƣờng - TS
015. Nguyễn, Thị Quỳnh Nhâm.
Nhận thức về nếp sống của người dân tộc Tày tại tỉnh Cao Bằng/ Nguyễn Thị Quỳnh Nhâm:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Tâm lí, Chuyên ngành: Tâm lí học: 60.30.04.01 . - 99 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3681
Phân loại (DDC): 153.08995919059712
*Tóm tắt : Nghiên cứu một số vấn đề lí luận tâm lí học về đặc điểm lối sống, nếp sống dân
tộc, nét văn hóa ngƣời dân tộc Tày. Khảo sát đánh giá thực trạng biểu hiện, nhận thức về nếp
sống và các yếu tố ảnh hƣởng đến đặc điểm nếp sống của ngƣời dân tộc Tày tại Cao Bằng. Đề
xuất một số biện pháp tâm lí xã hội góp phần rèn luyện những nếp sống tích cực và hạn chế
những nếp sống tiêu cực của ngƣời dân tộc Tày.
Ngƣời hƣớng dẫn : Giáp Bình Nga - TS
200. TÔN GIÁO
016. Nguyễn, Ngọc Diệp.
Sự biến đổi trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh Hải Dương hiện nay/ Nguyễn Ngọc
Diệp: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học
Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 93 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3515
Phân loại (DDC): 200.959734
*Tóm tắt : Làm rõ các khái niệm cơ bản nhƣ tín ngƣỡng, tôn giáo, đời sống tín ngƣỡng, tôn
giáo và khái quát đặc điểm đời sống tín ngƣỡng, tôn giáo tỉnh Hải Dƣơng. Chỉ ra những biểu hiện
cơ bản của sự biến đổi trong hoạt động tín ngƣỡng, tôn giáo ở Hải Dƣơng hiện nay. Đƣa ra một
số khuyến nghị nhằm giải quyết vấn đề tín ngƣỡng, tôn giáo ở tỉnh Hải Dƣơng hiện nay.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Vân Hà - TS

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 03 năm 2019
017. Phạm, Thị Minh.
Nhân sinh quan Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với sinh viên Trường Đại học Y Dược
Cần Thơ hiện nay/ Phạm Thị Minh: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học:
60.22.03.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 121 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2903
Phân loại (DDC): 294.30959793
*Tóm tắt : Phân tích những vấn đề lý luận chung về nhân sinh quan Phật giáo. Trên cơ sở
phân tích thực trạng, luận văn đƣa ra một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm phát huy những mặt
tích cực và hạn chế tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo đối với sinh viên Trƣờng Đại học Y
Dƣợc Cần Thơ hiện nay.
Ngƣời hƣớng dẫn : Hoàng Thúc Lân - PGS.TS
300. KHOA HỌC XÃ HỘI
018. Choi, Yeong Il.
Thích ứng văn hóa của người Hàn Quốc ở Việt Nam (qua trường hợp người Hàn Quốc ở khu
công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh)/ Choi Yeong Il: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Việt Nam học,
Chuyên ngành: Việt Nam học: 60.22.01.13 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 76 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3523
Phân loại (DDC): 305.89570597
*Tóm tắt : Mô tả về cuộc sống của ngƣời Hàn Quốc ở Việt Nam (ở đây là nhóm nhân viên
Hàn Quốc tại Yên Phong, Bắc Ninh) bằng trải nghiệm thực tiễn, bằng phỏng vấn sâu, điều tra
bảng hỏi. Chỉ ra sự tƣơng đồng và khác biệt trong hai nền văn hóa trên cơ sở những thuận lợi và
khó khăn của ngƣời Hàn Quốc khi sinh sống và làm việc ở Việt Nam.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Thu Hoài - TS
019. Đinh, Thu Hà.
Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã đáp ứng yêu cầu của cộng đồng tại
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La/ Đinh Thu Hà: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Giáo dục và Phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 117
tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3196
Phân loại (DDC): 305.9320959718
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức
chính quyền cấp xã đáp ứng đƣợc yêu cầu của cộng đồng tại thành phố Sơn La. Khảo sát, đánh
giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển đội ngũ cán bộ, công chức chính
quyền cấp xã đáp ứng đƣợc yêu cầu của cộng đồng tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Nhung - TS
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020. Đỗ, Thanh Phƣợng.
Giáo dục giá trị gia đình truyền thống cho thiếu niên trong cộng đồng dân cư phường Quang
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng/ Đỗ Thanh Phƣợng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2017 . - 117 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2772
Phân loại (DDC): 306.85071059735
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về giáo dục giá trị gia đình truyền thống cho thiếu niên
trong cộng đồng dân cƣ. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số biện pháp giáo dục giá trị gia
đình truyền thống cho thiếu niên trong cộng đồng dân cƣ ở phƣờng Quang Trung, quận Hồng
Bàng, thành phố Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Dƣơng Giáng Thiên Hƣơng - TS
021. Lâm, Thị Hồng Nhủ.
Giao thoa văn hóa vật thể giữa các tộc người ở tỉnh Trà Vinh/ Lâm Thị Hồng Nhủ: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2017 . - 118 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3392
Phân loại (DDC): 305.800959786
*Tóm tắt : Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về giao thoa văn hóa và vấn đề thực tiễn về tổng
quan tình hình tỉnh Trà Vinh, quá trình cộng cƣ của các dân tộc ở Trà Vinh. Tìm hiểu các yếu tố
tác động đến giao thoa văn hóa vật thể giữa ngƣời Kinh, ngƣời Khmer và ngƣời Hoa ở Trà Vinh
và những biểu hiện của giao thoa văn hóa vật thể giữa ngƣời Kinh, ngƣời Khmer và ngƣời Hoa ở
Trà Vinh (từ 1986 đến nay).
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Hiến Chƣơng - TS
022. Nguyễn, Thị Kim Phụng.
Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở An Giang hiện nay/ Nguyễn Thị
Kim Phụng: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2017 . - 89 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2864
Phân loại (DDC): 305.0959791
*Tóm tắt : Làm rõ các khái niệm cơ bản nhƣ tăng trƣởng kinh tế và công bằng xã hội, đồng
thời khái quát những đặc điểm nổi bật về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh An Giang.
Phân tích thực trạng việc tăng trƣởng kinh tế và công bằng xã hội tỉnh An Giang. Đề xuất những
giải pháp để có sự hài hòa giữa tăng trƣởng kinh tế với công bằng xã hội ở tỉnh An Giang.
Ngƣời hƣớng dẫn : Võ Văn Thắng - PGS.TS
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023. Nguyễn, Thị Mai.
Giáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh trường dân tộc nội trú ở Sơn La hiện nay/ Nguyễn
Thị Mai: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2017 . - 86 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2853
Phân loại (DDC): 302.2071259718
*Tóm tắt : Phân tích và hệ thống cơ sở khoa học của việc giáo dục văn hóa giao tiếp cho học
sinh trƣờng dân tộc nội trú ở tỉnh Sơn La hiện nay. Làm rõ thực trạng văn hóa giao tiếp của học
sinh các trƣờng dân tộc nội trú tại Sơn La hiện nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng
cao văn hóa giao tiếp cho học sinh các trƣờng dân tộc nội trú tại tỉnh Sơn La hiện nay.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Thị Hƣơng - TS
024. Trần, Thị Nguyệt Minh.
Ảnh hưởng bình đẳng giới đến việc phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn
hóa ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hiện nay/ Trần Thị Nguyệt Minh: Luận văn Thạc sĩ
Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 79 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2896
Phân loại (DDC): 305.420959791
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở khoa học của ảnh hƣởng bình đẳng giới đến việc phát huy vai trò của
phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hiện nay. Thực
trạng và giải pháp nhằm hạn chế ảnh hƣởng của sự bất bình đẳng, phát huy vai trò của phụ nữ
trong xây dựng gia đình văn hóa ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hiện nay.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Văn Chín - PGS.TS
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
025. Đặng, Hồng Thủy.
Quan hệ Nga - Thủy Nhĩ Kỳ từ năm 1991 đến năm 2016/ Đặng Hồng Thủy: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử thế giới: 62.22.03.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 92 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3680
Phân loại (DDC): 327.47056109051
*Tóm tắt : Khái quát về mối quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ trƣớc và trong thời kì Chiến tranh
lạnh. Tìm hiểu các nhân tố tác động đến quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1991 đến năm 2016.
Làm rõ nội dung của quan hệ Ng - Thổ Nhĩ Kỳ qua chính trị - đối ngoại; kinh tế - thƣơng mại; kĩ
thuật - quân sự từ năm 1991 đến năm 2016.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đào Tuấn Thành - PGS.TS
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026. Trần, Đăng Khoa.
Quan hệ Nhật Bản - ASEAN từ năm 1997 đến năm 2016/ Trần Đăng Khoa: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử thế giới: 60.22.03.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 123 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3656
Phân loại (DDC): 327.52017125909051
*Tóm tắt : Phân tích, làm rõ những nhân tố tác động tới quan hệ Nhật bản - ASEAN trong giai
đoạn 1997 - 2016 trên các lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế và một số lĩnh vực
khác. Rút ra nhận xét về quan hệ giữa Nhật Bản và ASEAN, bƣớc đầu đánh giá những tác động
của mối quan hệ này cũng nhƣ những thách thức và triển vọng của quan hệ Nhật Bản - ASEAN.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Nam Trung - TS
330. KINH TẾ HỌC
027. Lê, Văn Khánh.
Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Trà Vinh từ năm 1992 đến năm 2015/ Lê
Văn Khánh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 .
- H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 116 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3370
Phân loại (DDC): 330.9597860442
*Tóm tắt : Phân tích những nhân tố tác động đến sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố
Trà Vinh từ năm 1992 đến năm 2015. Trình bày quá trình phát triển của thành phố Trà Vinh trên
các lĩnh vực kinh tế và xã hội. Rút ra một số nhận xét về quá trình, đặc điểm, hạn chế và phƣơng
hƣớng trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Trà Vinh từ năm 1992 đến năm 2015.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Kiều Trang - TS
028. Nguyễn, Thị Na.
Giáo dục môi trường biển thông qua hoạt động cộng đồng cho học sinh Trung học cơ sở
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định/ Nguyễn Thị Na: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, Chuyên
ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 103
tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3676
Phân loại (DDC): 333.9164071259738
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc giáo dục môi trƣờng biển thông qua hoạt động
cộng đồng cho học sinh Trung học cơ sở. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất quy trình tổ chức hoạt
động cộng đồng giáo dục môi trƣờng biển cho học sinh Trung học cơ sở huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trịnh Thúy Giang - PGS.TS
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370. GIÁO DỤC
029. Cao, Văn Bão.
Quản lý sử dụng thiết bị dạy học theo yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học ở các trường
Trung học phổ thông huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng/ Cao Văn Bão: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2017 . - 97 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3450
Phân loại (DDC): 373.1330959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về thiết bị dạy học và quản lý sử dụng thiết bị dạy học trong
trƣờng THPT theo yêu cầu đổi mới phƣơng pháp dạy học. Khảo sát thực trạng thiết bị dạy học,
công tác quản lý sử dụng thiết bị dạy học và đề xuất biện pháp quản lý sử dụng thiết bị dạy học
nhằm nâng cao hiệu quả của thiết bị dạy học trong dạy học theo yêu cầu đổi mới phƣơng pháp
dạy học ở các trƣờng THPT huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay.
Ngƣời hƣớng dẫn : Ngô Thị Minh Thực - TS
030. Đào, Thị Hải.
Biện pháp phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng đảm bảo an toàn cho trẻ Mầm non ngoài
công lập quận Hải An thành phố Hải Phòng/ Đào Thị Hải: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 105 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2733
Phân loại (DDC): 372.1190959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu lí luận về đảm bảo an toàn cho trẻ Mầm non, biện pháp phối hợp giữa
nhà trƣờng với cộng đồng đảm bảo an toàn cho trẻ Mầm non. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất
các biện pháp phối hợp giữa nhà trƣờng và cộng đồng đảm bảo an toàn cho trẻ Mầm non ngoài
công lập quận Hải An thành phố Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Vũ Thị Lan Anh - PGS.TS
031. Đặng, Thị Hậu.
Phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 4 thông qua hoạt động trải nghiệm tạo lập kiến
thức mới trong dạy học Toán/ Đặng Thị Hậu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Giáo dục tiểu học: 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 87 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2889
Phân loại (DDC): 372.7044
*Tóm tắt : Nghiên cứu tài liệu về năng lực tự học của học sinh Tiểu học. Tìm hiểu đặc điểm
tâm lý của học sinh Tiểu học khi học Toán. Trên cơ sở khảo sát thực trạng, luận văn đề xuất các
biện pháp rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua hoạt động trải nghiệm tạo lập
kiến thức mới trong học tập môn Toán.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Ngọc Lan - PGS.TS
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032. Đỗ, Thị Thuận.
Phát triển năng lực thích ứng nghề nghiệp cho giáo viên trẻ ở trường THPT huyện Mỹ Đức
thành phố Hà Nội/ Đỗ Thị Thuận: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý
giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 113 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2842
Phân loại (DDC): 373.1120959731
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý phát triển năng lực thích ứng nghề nghiệp
cho giáo viên trẻ tại các trƣờng THPT. Điều tra khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề
xuất các biện pháp quản lý phát triển năng lực thích ứng nghề nghiệp cho giáo viên trẻ ở trƣờng
THPT huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Kim Dung - TS
033. Hoàng, Thị Bình.
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại Trung tâm trải nghiệm sáng tạo Hai Bà
Trưng Hải Phòng theo tiếp cận phát triển cộng đồng/ Hoàng Thị Bình: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2017 . - 102 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2730
Phân loại (DDC): 370.1180959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về việc phát triển cộng đồng và tổ chức trải nghiệm sáng
tạo theo hƣớng tiếp cận phát triển cộng đồng. Khảo sát thực trạng và đề xuất các biện pháp nâng
cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại Trung tâm trải nghiệm sáng tạo Hai Bà
Trƣng, Hải Phòng để góp phần phát triển cộng đồng tại địa phƣơng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đinh Thị Kim Thoa - PGS.TS
034. Hoàng, Thị Thanh Thủy.
Quản lý bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên Tiểu học ở huyện Phú Xuyên, thành phố
Hà Nội đáp ứng yêu cầu dạy học theo mô hình trường học mới/ Hoàng Thị Thanh Thủy: Luận
văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2017 . - 108 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2872
Phân loại (DDC): 372.1120959731
*Tóm tắt : Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về bồi dƣỡng giáo viên và quản lí bồi dƣỡng năng
lực sƣ phạm cho đội ngũ giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu dạy học theo mô hình trƣờng học
mới. Tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lí bồi dƣỡng năng lực sƣ
phạm cho giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu dạy học theo mô hình trƣờng học mới góp phần
đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục trong giai đoạn công nghiệp hóa ở huyện Phú
Xuyên, thành phố Hà Nội.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phan Văn Tỵ - PGS.TS
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035. Ngô, Nữ Mai Hƣơng.
Biện pháp quản lý chất lượng giáo dục nhóm lớp Mầm non độc lập tư thục trên địa bàn thành
phố Buôn Ma Thuột/ Ngô Nữ Mai Hƣơng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Giáo dục học (Giáo dục Mầm non): . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 85 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2806
Phân loại (DDC): 371.02
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc quản lý chất lƣợng giáo dục nhóm lớp Mầm non
độc lập tƣ thục. Đánh giá thực trạng chất lƣợng giáo dục và công tác quản lý chất lƣợng giáo dục,
đề xuất các biện pháp quản lý chất lƣợng giáo dục tại nhóm lớp Mầm non độc lập tƣ thục trong
điều kiện hiện nay trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lã Thị Bắc Lý - PGS.TS
036. Nguyễn, Anh Kính.
Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở trường Tiểu
học/ Nguyễn Anh Kính: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục đặc biệt:
60.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 104 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3541
Phân loại (DDC): 371.92
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về biện pháp giáo dục KNS cho học sinh khuyết tật trí tuệ
học hòa nhập ở trƣờng Tiểu học. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các biện pháp giáo dục kỹ
năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở trƣờng Tiểu
học. Thực nghiệm sƣ phạm.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Xuân Hải - PGS.TS
037. Nguyễn, Cảnh Tuyên.
Quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực tại các trường
Trung học cơ sở huyện Tiên Lãng - Tp. Hải Phòng/ Nguyễn Cảnh Tuyên: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 89 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3447
Phân loại (DDC): 373.130959735
*Tóm tắt : Trình bày cơ sở lí luận về quản lí đổi mới phƣơng pháp dạy học theo định hƣớng
phát triển năng lực. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp tăng cƣờng các biện
pháp quản lí đổi mới phƣơng pháp dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực nhằm nâng cao
chất lƣợng dạy và học ở trƣờng THCS huyện Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Kiểm - PGS.TS
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038. Nguyễn, Kim Oanh.
Quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích hợp ở các trường Tiểu học huyện Phú Xuyên,
thành phố Hà Nội/ Nguyễn Kim Oanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 115 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2848
Phân loại (DDC): 372.11020959731
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy
học theo hƣớng tích hợp ở các trƣờng Tiểu học. Khảo sát, phân tích thực trạng và đề xuất hệ
thống biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo hƣớng tích hợp ở các trƣờng Tiểu học huyện Phú
Xuyên, thành phố Hà Nội và khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi của các biện pháp đã đề xuất.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Văn Phán - PGS.TS
039. Nguyễn, Quốc Huy.
Quản lý đào tạo nghề sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ khí xi măng ở trường Trung cấp nghề kĩ
thuật xi măng - Hải Phòng đáp ứng thị trường lao động/ Nguyễn Quốc Huy: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2017 . - 123 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3448
Phân loại (DDC): 373.246
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lí đào tạo nghề và những vấn đề liên quan đến
chất lƣợng đào tạo nghề ở trƣờng Trung cấp nghề đáp ứng thị trƣờng lao động. Phân tích thực
trạng và đề xuất các biện pháp quản lý đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề ở
trƣờng Trung cấp nghề kĩ thuật xi măng - Hải Phòng đáp ứng thị trƣờng lao động.
Ngƣời hƣớng dẫn : Bùi Đình Hƣng - TS
040. Nguyễn, Thị Diễm Thúy.
Tổ chức hoạt động nặn nhằm phát triển tính tự tin cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi/ Nguyễn Thị
Diễm Thúy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục học (Giáo dục Mầm
non): 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 94 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2731
Phân loại (DDC): 372.53044
*Tóm tắt : Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về hoạt động tạo hình, hoạt động nặn của trẻ và
việc giáo dục tính tự tin cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Khái quát thực trạng, đề xuất và thực nghiệm
các biện pháp tổ chức hoạt động nặn nhằm phát triển tính tự tin cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trƣờng Mầm
non.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Thanh Thủy - PGS.TS
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041. Nguyễn, Thị Đào.
Huy động sự tham gia của cộng đồng trong tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho
học sinh Trung học cơ sở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh/ Nguyễn Thị Đào: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.:
Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 95 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2940
Phân loại (DDC): 373.1190959729
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về huy động cộng đồng tham gia tổ chức hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THCS. Khái quát thực trạng và đề xuất các biện pháp huy
động sự tham gia của cộng đồng trong tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh
THCS thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Kế Hào - PGS.TSKH
042. Nguyễn, Thị Hằng.
Biện pháp phát triển kỹ năng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính 3 - 4 tuổi thông qua hoạt
động kể chuyện/ Nguyễn Thị Hằng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo
dục đặc biệt: 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 113 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3499
Phân loại (DDC): 371.912622
*Tóm tắt : Nghiên cứu một số vấn đề lí luận của đề tài về trẻ khiếm thính, kĩ năng nghe hiểu
lời nói của trẻ khiếm thính 3 - 4 tuổi, hoạt động kể chuyện, biện pháp phát triển kĩ năng nghe hiểu
lời nói cho trẻ khiếm thính 3 - 4 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện. Khảo sát thực trạng và đề
xuất một số biện pháp phát triển kĩ năng nghe hiểu lời nói của trẻ khiếm thị 3 - 4 tuổi thông qua
hoạt động kể chuyện.
Ngƣời hƣớng dẫn : Vƣơng Hồng Tâm - TS
043. Nguyễn, Thị Kim Nhung.
Quản lý đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng ở các trường Cao đẳng khu vực Tây Bắc/
Nguyễn Thị Kim Nhung: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục:
62.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 194 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3429
Phân loại (DDC): 378.101095971
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý đào tạo theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng ở
trƣờng Cao đẳng. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng, luận án đề xuất các biện pháp quản lý
đào tạo theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng ở các trƣờng Cao đẳng khu vực Tây Bắc.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Văn Sơn - PGS.TS%Nguyễn Xuân Thanh - PGS.TS
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044. Nguyễn, Thị Thu Hƣơng.
Quản lý hoạt động kiểm tra chuyên môn trường Trung học cơ sở của phòng Giáo dục và Đào
tạo quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Thị Thu Hƣơng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . 88 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3445
Phân loại (DDC): 373.12620959735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về hoạt động thanh tra, kiểm tra; quản lý hoạt
động kiểm tra chuyên môn trƣờng Trung học cơ sở. Tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số biện
pháp tăng cƣờng quản lý hoạt động kiểm tra chuyên môn trƣờng Trung học cơ sở của phòng Giáo
dục và Đào tạo quận Ngô Quyền - Hải Phòng nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện giáo
dục Trung học cơ sở quận.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Công Giáp - PGS.TS
045. Nguyễn, Thị Thu Hƣơng.
Thiết kế bài học môn khoa học nhằm giáo dục bản chất khoa học cho học sinh Tiểu học/
Nguyễn Thị Thu Hƣơng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu
học: 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 106 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3493
Phân loại (DDC): 372.35
*Tóm tắt : Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc giáo dục bản chất khoa học cho học sinh tiểu
học. Xây dựng mô hình bài học theo hƣớng giáo dục "bản chất khoa học" trong môn Khoa học ở
tiểu học. Thiết kế một số giáo án dạy học theo hƣớng giáo dục "bản chất khoa học" trong môn
KH cho học sinh Tiểu học ở Việt Nam. Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm bài học đã thiết kế nhằm
xác định mức độ phù hợp, tính khả thi, tính hiệu quả của bài học đƣợc thiết kế.
Ngƣời hƣớng dẫn : Ngô Vũ Thu Hằng – TS%Nguyễn Thị Thấn - PGS.TS
046. Nguyễn, Thị Vân.
Quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên Mầm non
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình/ Nguyễn Thị Vân: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 84 tr. +
Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3451
Phân loại (DDC): 372.1120959736
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về quản lí hoạt động bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo
viên Mầm non. Khảo sát thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lí tốt hơn hoạt động bồi
dƣỡng chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên Mầm non công lập thành phố Thái
Bình, tỉnh Thái Bình.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Ngọc Lan - PGS.TS
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047. Nguyễn, Trung Dũng.
Kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Việt lớp 5 theo đinh hướng phát triển năng lực/ Nguyễn Trung
Dũng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học: 60.14.01.01 . 127 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3535
Phân loại (DDC): 372.6595922
*Tóm tắt : Cơ sở lí luận và thực tiễn của kiểm tra, đánh giá theo hƣớng phát triển năng lực của
HS trong dạy học nói chung và dạy học Tiếng Việt ở trƣờng tiểu học nói riêng. Đề xuất, xây
dựng bộ đề kiểm tra, đánh giá định kì môn Tiếng Việt lớp 5 theo định hƣớng phát triển năng lực.
Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Phƣơng Nga - GS.TS
048. Nguyễn, Văn Hạ.
Quản lý ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học của Hiệu trưởng ở các trường
THCS quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Văn Hạ: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . 94 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3449
Phân loại (DDC): 373.13340959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý ứng dụng CNTT trong đổi mới phƣơng pháp
dạy học ở các trƣờng THCS. Khảo sát thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý ứng dụng CNTT
trong đổi mới PHDH ở các trƣờng THCS Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Vƣơng Thanh Hƣơng - PGS.TS
049. Phạm, Đức Song.
Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới ở trường
Trung học phổ thông Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng/ Phạm Đức Song: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 106 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3444
Phân loại (DDC): 373.12070959735
*Tóm tắt : Xác định cơ sở lý luận về quản lý phát triển chƣơng trình giáo dục nhà trƣờng.
Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý phát triển chƣơng trình giáo dục đáp
ứng yêu cầu đổi mới ở trƣờng THPT Tiên Lãng, Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Công Phong - GS.TS
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050. Phạm, Thị Ánh.
Quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở các trường Mầm non huyện Phú Xuyên, thành
phố Hà Nội/ Phạm Thị Ánh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo
dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 135 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2851
Phân loại (DDC): 372.370959731
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về chăm sóc, nuôi dƣỡng trẻ ở các trƣờng Mầm non.
Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động chăm sóc, nuôi dƣỡng trẻ và quản lý hoạt động chăm
sóc, nuôi dƣỡng trẻ ở các trƣờng Mầm non huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đề xuất các
biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dƣỡng trẻ ở các trƣờng Mầm non huyện Phú Xuyên,
thành phố Hà Nội và khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.
Ngƣời hƣớng dẫn : Mai Văn Hóa - PGS.TS
051. Phạm, Thị Châu Hƣơng.
Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh
với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề/ Phạm Thị Châu Hƣơng: Luận văn Thạc sĩ
Giáo dục học, Chuyên ngành: LL & PPDH bộ môn Kỹ thuật công nghiệp: 60.14.01.11 . - H.: Đại
học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 117 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2782
Phân loại (DDC): 378.013
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc liên kết đào tạo nghề giữa nhà trƣờng và doanh
nghiệp. Tìm hiểu thực trạng và đƣa ra một số giải pháp nâng cao chất lƣợng trong liên kết đào tạo
nghề Cắt gọt kim loại giữa trƣờng Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh với doanh nghiệp.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đặng Văn Nghĩa - PGS.TS
052. Phạm, Thị Diện.
Quản lý đánh giá giáo viên các trường Tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ở quận Ngô Quyền,
thành phố Hải Phòng/ Phạm Thị Diện: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 104 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3452
Phân loại (DDC): 372.1440959735
*Tóm tắt : Hệ thống cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về quản lý đánh giá đội ngũ GVTH theo
hƣớng chuẩn hóa. Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, thực trạng quản lý đánh giá đội ngũ
giáo viên và đề xuất một số biện pháp nhằm đảm bảo quản lý đánh giá đội ngũ giáo viên các
trƣờng Tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu
học.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phan Văn Kha - GS.TS
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053. Phạm, Thị Mai Ban.
Quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Mầm non mới vào nghề huyện Ứng Hòa thành
phố Hà Nội/ Phạm Thị Mai Ban: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý
giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 101 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2856
Phân loại (DDC): 372.1120959731
*Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về quản lý bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên Mầm non mới
vào nghề. Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên
Mầm non mới vào nghề của huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS
054. Phan, Bá Hải.
Quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh trường THPT Mùn Chung, huyện Tuần
Giáo, tỉnh Điện Biên/ Phan Bá Hải: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản
lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 78 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2979
Phân loại (DDC): 373.011509597177
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh trƣờng
THPT. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho
học sinh trƣờng THPT Mùn Chung huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Ngƣời hƣớng dẫn : Mai Công Khanh - TS
055. Trần, Thị Mỷ Dung.
Triết học giáo dục của Karl Jaspers và ảnh hưởng của nó đến nền giáo dục Việt Nam/ Trần
Thị Mỷ Dung: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học
Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 68 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2885
Phân loại (DDC): 370.1
*Tóm tắt : Trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa hiện sinh của Karl Jaspers với tƣ
cách là cơ sở triết học giáo dục của ông. Phân tích những nội dung cơ bản trong triết học giáo dục
của Karl Jaspers. Chỉ ra những giá trị, hạn chế và những ảnh hƣởng của tƣ tƣởng triết học giáo
dục của Karl Jaspers đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay.
Ngƣời hƣớng dẫn : Võ Văn Thắng - PGS.TS
056. Triệu, Thị Lƣơng.
Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc đáp ứng nhu cầu
lao động địa phương/ Triệu Thị Lƣơng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Giáo dục học: 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 113 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3673
Phân loại (DDC): 373.0113
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về giáo dục hƣớng nghiệp ở trƣờng Phổ thông. Khảo
sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp giáo dục hƣớng nghiệp cho học sinh
Trƣờng PT vùng cao Việt Bắc.
Ngƣời hƣớng dẫn : Ngô Hiệu - PGS.TS
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057. Vũ, Trung Hoàn.
Quản lý dạy học ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Điện Biên
Đông tỉnh Điện Biên theo hướng phát triển năng lực người học/ Vũ Trung Hoàn: Luận văn Thạc
sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2017 . - 133 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2883
Phân loại (DDC): 373.110209597177
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý dạy học ở Trƣờng Phổ thông Dân tộc nội trú
Trung học phổ thông huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên theo hƣớng phát triển năng lực ngƣời
học. Trên cơ sở khảo sát và đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý dạy học ở
Trƣờng Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên
theo hƣớng phát triển năng lực ngƣời học.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Xuân Thức - PGS.TS
058. Vũ, Văn Trƣởng.
Huy động cộng đồng tham gia xây dựng trường Tiểu học đạt Chuẩn quốc gia huyện Đầm Hà,
tỉnh Quảng Ninh/ Vũ Văn Trƣởng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo
dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 110 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2963
Phân loại (DDC): 372.1190959729
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về huy động cộng đồng tham gia xây dựng trƣờng Tiểu
học đạt Chuẩn quốc gia. Khảo sát thực trạng và đề xuất biện pháp huy động cộng đồng tham gia
xây dựng trƣờng Tiểu học đạt Chuẩn quốc gia ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trƣơng Thị Bích - PGS.TS
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
059. Chen, Cheng (Trần Thành).
Nghiên cứu so sánh văn hóa thưởng trà của Trung Quốc và Việt Nam (Khảo sát tại một số
quán trà ở Hồ Bắc - Trung Quốc và Hà Nội - Việt Nam)/ Chen Cheng (Trần Thành): Luận văn
Thạc sĩ Việt Nam học, Chuyên ngành: Việt Nam học: 60.22.01.13 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2017 . - 109 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2933
Phân loại (DDC): 394.15
*Tóm tắt : Nghiên cứu Văn hóa thƣởng trà của ngƣời Trung Quốc và Việt Nam trên một số
phƣơng diện chính nhƣ trà thoại, trà cụ, không gian thƣởng trà, tìm ra điểm tƣơng đồng và khác
biệt cơ bản nhất trong văn hóa thƣởng trà của hai nƣớc. Nêu lên vai trò, tầm quan trọng của văn
hóa thƣởng trà đối với đời sống của ngƣời Trung Quốc và Việt Nam trong xã hội truyền thống,
nhất là trong xã hội hiện đại. Phân tích những thay đổi của văn hóa thƣởng trà của ngƣời Trung
Quốc và Việt Nam từ xƣa tới nay, trên cơ sở kinh nghiệm giữ gìn, khai thác và phát huy giá trị
của văn hóa thƣởng trà của Trung Quốc, đƣa ra một số kiến nghị góp phần giữ gìn và phát huy
văn hóa trà ở Việt Nam.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Thu Hoài - TS
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060. Nguyễn, Thị Minh Hằng.
Bảo tồn và phát huy giá trị của Lễ hội Lim ở Bắc Ninh hiện nay/ Nguyễn Thị Minh Hằng:
Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2017 . - 112 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2760
Phân loại (DDC): 394.26959727
*Tóm tắt : Làm rõ nguồn gốc của Lễ hội Lim, thực trạng cách thức tổ chức Lễ hội Lim xƣa và
nay. Nghiên cứu những giá trị văn hóa của Lễ hội Lim. Đề ra phƣơng hƣớng, giải pháp, kiến nghị
nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của Lễ hội Lim.
Ngƣời hƣớng dẫn : Văn Thị Thanh Mai - TS
NGÔN NGỮ HỌC
061. Đặng, Thị Thu Trang.
Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học nhóm bài phong cách ngôn ngữ ở chương trình
ngữ văn Trung học phổ thông/ Đặng Thị Thu Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn,
Chuyên ngành: Lí luận và Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm
Hà Nội, 2017 . - 89 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3658
Phân loại (DDC): 495.9220712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về hoạt động trải nghiệm, các hình thức hoạt động trải
nghiệm, khảo sát nhóm bài về phong cách ngôn ngữ ở THPT. Tổ chức hoạt động trải nghiệm vào
dạy học nhóm bài phong cách ngôn ngữ, đề xuất một số định hƣớng tổ chức hoạt động trải
nghiệm vào dạy học nhóm bài phong cách ngôn ngữ. Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phan Thị Hồng Xuân - TS
062. Lê, Thúy Phƣơng.
Số từ trong Tiếng Việt trên ba bình diện: Kết học, nghĩa học, dụng học/ Lê Thúy Phƣơng:
Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học: 60.22.01.04 . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2017 . - 154 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3536
Phân loại (DDC): 495.92255
*Tóm tắt : Tìm hiểu và trình bày khái quát những vấn đề lí thuyết ba bình diện, lí thuyết về từ
loại Tiếng Việt và số từ Tiếng Việt. Khảo sát, thống kê, phân loại các ngữ liệu Tiếng Việt chứa số
từ. Phân tích các đặc điểm cơ bản của số từ trong Tiếng Việt dựa trên những ngữ liệu khảo sát
đƣợc về các phƣơng diện: kết học, nghĩa học và dụng học.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Thị Lan Anh - PGS.TS
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063. Vũ, Thị Hồng Tiệp.
Tính tương tác của diễn ngôn báo chí qua một số báo điện tử phổ biến hiện nay/ Vũ Thị
Hồng Tiệp: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam: 62.22.01.02 . - H.:
Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 149 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3427
Phân loại (DDC): 495.9220147
*Tóm tắt : Tổng quan về đề tài nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của đề tài. Làm rõ lí thuyết về
tính tƣơng tác của diễn ngôn, tƣơng tác của diễn ngôn báo chí ở một thể loại cụ thể là báo điện tử.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Ngân Hoa - PGS.TS%Nguyễn Thị Thu Thủy - PGS.TS
510. TOÁN HỌC
064. Bùi, Thị Vân.
Tích Dirichlet và vành các hàm số học/ Bùi Thị Vân: Luận văn Thạc sĩToán học, Chuyên
ngành: Đại số và lý thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 47 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3626
Phân loại (DDC): 512.7
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức chuẩn bị về hàm số học, tích Dirichlet, vành các hàm số
học, cấu trúc của nhóm nhân các phần tử khả nghịch, ... . Trên cơ sở đó trình bày định nghĩa, các
kết quả chính và một số ví dụ về tích Dirichlet của hai hàm số học.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Quang Lộc - TS
065. Doãn, Thị Hằng.
Rút gọn phương trình tiến hóa và áp dụng cho mô hình quần thể sinh thái/ Doãn Thị Hằng:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học
Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 53 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3502
Phân loại (DDC): 515
*Tóm tắt : Trình bày các kiến thức chuẩn bị về dàn Banach, phƣơng trình tiến hóa, lý thuyết
nửa nhóm và lý thuyết Perron - Frobenius cho Co - nửa nhóm dƣơng. Trình bày bài toán rút gọn
phƣơng trình tiến hóa có tham số bé, các điều kiện đặt lên toán tử tiến hóa và hàm ngoại lực đảm
bảo cho việc rút gọn mô hình. Trình bày việc áp dụng các kết quả cho một số mô hình quần thể
sinh thái và đƣa ra một số ví dụ minh họa.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Ngọc Doanh - TS
066. Đái, Văn Nhủ.
Đại số tổ hợp và ứng dụng trong các bài toán xác suất ở bậc phổ thông/ Đái Văn Nhủ: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học:
60.46.01.06 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 65 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3346
Phân loại (DDC): 519.2
*Tóm tắt : Trình bày sơ lƣợc về lý thuyết các quy tắc đếm cơ bản và mở rộng, định nghĩa xác
suất cổ điển. Trình bày một số bài toán thƣờng gặp về đại số tổ hợp gồm phƣơng trình và bất
phƣơng trình, chứng minh các đẳng thức về hệ số tổ hợp, đếm số lƣợng phần tử của một tập hợp,
một số bài toán về tổ hợp trong các kỳ thi học sinh giỏi. Trình bày ứng dụng trong các bài toán
xác suất gồm sử dụng công thức cơ bản để tính xác suất, sử dụng phép đếm nâng cao để tính xác
suất, một số bài toán xác suất trong di truyền quần thể.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Hắc Hải - TS
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067. Đặng, Thị Nguyên Truyên.
Về phương trình Diophante bậc nhất và bậc hai/ Đặng Thị Nguyên Truyên: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sƣ phạm
Hà Nội, 2017 . - 96 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3376
Phân loại (DDC): 512.72
*Tóm tắt : Trình bày về phƣơng trình Diophante bậc nhất, phƣơng trình Diophante bậc hai và
một số phƣơng trình nghiệm nguyên cơ bản.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Công Minh - PGS.TS
068. Đoàn, Hồng Thanh.
Xây dựng các tập số từ quan điểm đại số/ Đoàn Hồng Thanh: Luận văn Thạc sĩ Toán học,
Chuyên ngành: Đại số và lí thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 71 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3375
Phân loại (DDC): 512.78
*Tóm tắt : Nghiên cứu về cách xây dựng tập hợp số tự nhiên thông qua tiên đề Peano, từ đó
mở rộng lên vành số nguyên và trƣờng số hữu tỉ, đồng thời xây dựng trƣờng số thực bằng phƣơng
pháp xấp xỉ Cantor. Giới thiệu cách xây dựng trƣờng số phức và nội dung định lý cơ bản của Đại
số về tính đóng đại số của trƣờng các số phức và cách xây dựng thể quaternion.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Đạt Đăng - TS
069. Đoàn, Văn Tiền.
Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng số và ứng dụng trong toán sơ cấp/ Đoàn Văn
Tiền: Luận văn Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học:
60.46.01.06 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 81 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3337
Phân loại (DDC): 515.625
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức chuẩn bị về sai phân, tính chất và ứng dụng của sai
phân. Trên cơ sở đó luận văn đi sâu nghiên cứu về phƣơng trình sai phân tuyến tính hệ số hằng số
và ứng dụng của nó trong toán sơ cấp.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Văn Khải - TS
070. Hoàng, Lê Thu Hiền.
Đánh giá tổng hữu hạn và ứng dụng trong nghiên cứu tính ổn định của một số lớp hệ rời rạc
có trễ/ Hoàng Lê Thu Hiền: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích
(Phƣơng trình vi phân và tích phân): 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 33 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3627
Phân loại (DDC): 515
*Tóm tắt : Trình bày sơ bộ về tính ổn định của hệ tuyến tính rời rạc, hệ rời rạc có trễ và một số
kết quả bổ trợ; một số dạng mở rộng từ bất đẳng thức tổng Jensen; một số áp dụng của các bất
đẳng thức Jensen cải tiến vào nghiên cứu tính ổn định của một số lớp rời rạc có trễ.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Văn Hiện - PGS.TS
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071. Lê, Thị Minh Hằng.
Biên soạn và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong nội dung Tổ hợp - Xác suất/ Lê
Thị Minh Hằng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phƣơng pháp
dạy học bộ môn Toán: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 86 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3512
Phân loại (DDC): 511.6076
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận của phƣơng pháp trắc nghiệm. Tìm ra ƣu nhƣợc điểm của
phƣơng pháp kiểm tra đánh giá theo hình thức trắc nghiệm, từ đó phát huy những ƣu điểm và tìm
cách hạn chế những nhƣợc điểm. Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo cấu trúc nội dung
chƣơng "Tổ hợp - Xác suất" sách giáo khoa Đại số - Giải tích 11. Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm
vào dạy học và kiểm tra nội dung "Tổ hợp - Xác suất".
Ngƣời hƣớng dẫn : Vũ Đình Phƣợng - TS
072. Lê, Thị Tú Anh.
Bài toán xác định tham số trong phương trình tiến hóa cấp một/ Lê Thị Tú Anh: Luận văn
Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán Giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 40 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3497
Phân loại (DDC): 515.35
*Tóm tắt : Tìm hiểu lý thuyết phƣơng trình tiến hóa, lý thuyết không gian nội suy. Nghiên cứu
tính giải đƣợc của bài toán xác định tham số trong phƣơng trình tiến hóa cấp một tuyến tính.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Đình Kế - PGS.TS
073. Lý, Ngọc Bửu.
Đa thức và ứng dụng của đa thức trong việc giải phương trình và bất đẳng thức/ Lý Ngọc
Bửu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lí thuyết số: 60.46.01.04 . H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 53 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3336
Phân loại (DDC): 512.97
*Tóm tắt : Khái quát lí thuyết chung về đa thức nhƣ vành đa thức một biến, đa thức trên một
trƣờng Q, đa thức trên R và trên C. Trên cơ sở đó luận văn đi sâu nghiên cứu ứng dụng của đa
thức trong việc giải phƣơng trình, hệ phƣơng trình và bất đẳng thức.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lƣu Bá Thắng - TS
074. Nguyễn, Hải Đăng.
Một số loại toán được tiếp cận qua các nguyên lí cơ bản/ Nguyễn Hải Đăng: Luận văn Thạc
sĩ Toán học, Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 71 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3670
Phân loại (DDC): 512
*Tóm tắt : Nêu các dạng phát biểu của nguyên lí Dirichlet và các ứng dụng của nguyên lí
Dirichlet. Nêu nguyên lí cực trị rời rạc và các ứng dụng của nguyên lí cực trị rời rạc. Giới thiệu
nguyên lí xuống thang và các ứng dụng của nguyên lí xuống thang. Phát biểu các nguyên lí cơ
bản cho bài toán đếm và các ứng dụng của chúng. Nêu một vài nguyên lí cực trị trong phƣơng
trình và bất phƣơng trình, đƣa trị tuyệt đối về biểu thức min, max.
Ngƣời hƣớng dẫn : Dƣơng Quốc Việt - PGS.TS
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075. Nguyễn, Thị Thúy Vân.
Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các biểu thức Đại số/ Nguyễn Thị Thúy Vân: Luận văn Thạc sĩ
Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 92 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3359
Phân loại (DDC): 512
*Tóm tắt : Trình bày các phƣơng pháp tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các biểu thức Đại số
nhƣ: phƣơng pháp đạo hàm, phƣơng pháp sử dụng điều kiện có nghiệm của phƣơng trình,
phƣơng pháp lƣợng giác hóa, phƣơng pháp hình học, ... và đƣa ra một số ví dụ và bài tập minh
họa.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Thị Hà - TS
076. Nguyễn, Thị Thƣơng.
Thiết kế và sử dụng hệ thống câu hỏi kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học
sinh trong dạy học chủ đề Phương trình, hệ phương trình ở lớp 10 THPT/ Nguyễn Thị Thƣơng:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn
Toán: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 109 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2961
Phân loại (DDC): 512.94076
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học môn Toán ở trƣờng phổ thông theo định
hƣớng phát triển năng lực, thiết kế và sử dụng câu hỏi kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn
đề của học sinh. Tìm hiểu tình hình dạy học và kiểm tra, đánh giá chủ đề phƣơng trình, hệ
phƣơng trình ở lớp 10. Xác định một số kĩ năng thành phần gắn với các thành tố của năng lực giải
quyết vấn đề, thiết kế và sử dụng câu hỏi kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học
sinh trong dạy học chủ đề phƣơng trình, hệ phƣơng trình ở lớp 10 THPT. Tiến hành thực nghiệm
sƣ phạm để kiểm nghiệm tính khả thi của các câu hỏi đã thiết kế.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Anh Tuấn - PGS.TS
077. Nguyễn, Thùy Linh.
Ảnh đóng của toán tử ə/ Nguyễn Thùy Linh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên
ngành: Toán giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 31 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3629
Phân loại (DDC): 515
*Tóm tắt : Giới thiệu sơ lƣợc một số kiến thức cơ sở và kết quả bổ trợ: hàm đa điều hòa dƣới,
một số tính chất của hàm đa điều hòa dƣới, khái niệm về miền, hàm giải tích. Nghiên cứu điều
kiện đủ để ə có ảnh đóng trong không gian Hilbert.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Xuân Hồng - TS
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078. Nguyễn, Tiến Hậu.
Bài toán Dirichlet cho hàm đa điều hòa dưới cực đại trên tập giải tích/ Nguyễn Tiến Hậu:
Luận văn Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán Giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sƣ phạm
Hà Nội, 2017 . - 35 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3669
Phân loại (DDC): 515
*Tóm tắt : Trình bày một số kết quả liên quan đến lớp hàm điều hòa, đa điều hòa dƣới, lớp
hàm đa điều hòa dƣới cực đại; độ đo Jensen cho một nón lồi. Trình bày bài toán Dirichlet cho
hàm đa điều hòa dƣới cực đại trên một tập giải tích.
Ngƣời hƣớng dẫn : Tăng Văn Long - TS
079. Nguyễn, Văn Sơn.
Bài toán cân bằng Véctơ và ứng dụng/ Nguyễn Văn Sơn: Luận văn Thạc sĩ, Chuyên ngành:
Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học: 60.46.01.06 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . 54 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3344
Phân loại (DDC): 519
*Tóm tắt : Trình bày khái niệm về nón, tính liên tục theo nón và tính lồi theo nón của ánh xạ
đa trị cũng nhƣ các kiến thức bổ trợ cho việc tìm nghiệm của bài toán cân bằng Véctơ. Giới thiệu
bài toán cân bằng Véctơ, các bài toán liên quan, điều kiện tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng
Véctơ và một số ứng dụng của bài toán cân bằng Véctơ trong việc chứng minh sự tồn tại nghiệm
của các bài toán khác nhau nhƣ điểm yên ngựa, điểm cân bằng Nash...
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Bá Minh - PGS.TS
080. Nguyễn, Văn Vẹn.
Một số dạng mở rộng của định lý giá trị trung bình tích phân và ứng dụng/ Nguyễn Văn Vẹn:
Luận văn Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học:
60.46.01.06 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 60 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3353
Phân loại (DDC): 519
*Tóm tắt : Giới thiệu các định lý giá trị trung bình đối với hàm khả vi và khả tích. Nêu lên
một số bài toán áp dụng, trong đó tập trung vào các bài toán áp dụng các định lý giá trị trung bình
cho hàm khả tích, tích phân và định lý Flett.
Ngƣời hƣớng dẫn : Vũ Tiến Việt - TS
081. Phạm, Thị Anh.
Đa diện Newton và đa thức bị chặn dưới/ Phạm Thị Anh: Luận văn Thạc sĩ Toán học,
Chuyên ngành: Hình học và Tô pô: . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 36 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2930
Phân loại (DDC): 516
*Tóm tắt : Trình bày về khái niệm và các tính chất của đa diện Newton của đa thức hai biến và
của đa thức nhiều biến, và cho một điều kiện đủ để một đa thức tƣơng đƣơng với đa thức xác
định qua tập đỉnh của đa diện Newton trong trƣờng hợp f là không suy biến theo đa diện Newton.
Trình bày điều kiện đủ qua đa diện Newton để đa thức bị chặn dƣới, điều kiện đủ qua đa diện
Newton để đa thức là riêng, và mối quan hệ giữa đa thức riêng và đa thức bị chặn dƣới.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Thảo - TS
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082. Phạm, Văn Thêm.
Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng đặc biệt/ Phạm Văn Thêm: Luận văn Thạc sĩ Toán học,
Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học: 60.46.01.06 . - H.: Đại học Sƣ phạm
Hà Nội, 2017 . - 65 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3358
Phân loại (DDC): 519.72
*Tóm tắt : Trình bày phƣơng pháp giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng đặc biệt bao gồm
bài toán quy hoạch tuyến tính có biến bị chặn trên và bài toán quy hoạch tuyến tính dạng khối
dựa trên phƣơng pháp đơn hình của Dantzig.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Bá Minh - PGS.TS
083. Sơn, Thị RĐây.
Lí thuyết xấp xỉ đều tốt nhất và ứng dụng trong Toán phổ thông/ Sơn Thị RĐây: Luận văn
Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Lí thuyết Xác suất và Thống kê toán học: 60.46.01.06 . - H.:
Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 70 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3350
Phân loại (DDC): 519.623
*Tóm tắt : Trình bày một số định nghĩa cơ bản về không gian Mêtric, không gian Banach và
không gian Hilbert. Giới thiệu một số định nghĩa, định lí về lí thuyết xấp xỉ đều tốt nhất và các
trƣờng hợp đặc biệt xấp xỉ bằng đa thức bậc không và xấp xỉ bằng đa thức bậc nhất. Ứng dụng
của lí thuyết xấp xỉ đều tốt nhất vào giải một số bài toán sơ cấp.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Văn Khải - TS
084. Trần, Anh Tuấn.
Những bài toán tiếp cận từ các nguyên lý cực trị/ Trần Anh Tuấn: Luận văn Thạc sĩ Toán
học, Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . 78 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3363
Phân loại (DDC): 512
*Tóm tắt : Hệ thống hóa lại các khái niệm và các nguyên lý cực trị. Sắp xếp, phân loại các
dạng bài toán cực trị cơ bản theo từng chủ đề và sƣu tầm các bài toán cực trị có tính chất đặc
trƣng điển hình theo từng thể loại.
Ngƣời hƣớng dẫn : Dƣơng Quốc Việt - PGS.TS
085. Trần, Mộng Tuyền.
Sử dụng phương pháp quy nạp Toán học trong Toán phổ thông/ Trần Mộng Tuyền: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2017 . - 65 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3345
Phân loại (DDC): 512
*Tóm tắt : Trình bày về hệ tiên đề Peano, một số dạng nguyên lý quy nạp và các biến thể khác
nhau thƣờng gặp của phép quy nạp cùng các ví dụ áp dụng. Đƣa ra một số bài toán số học, bài
toán chứng minh bất đẳng thức, bài toán tổ hợp và bài toán giải tích đƣợc giải quyết bằng phƣơng
pháp quy nạp toán học.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Công Minh - PGS.TS
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086. Trịnh, Minh Kiên.
Về nghiệm ổn định của phương trình Lane-Emden trong miền không bị chặn/ Trịnh Minh
Kiên: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích (PTVP&TP):
60.46.01.02 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 34 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3628
Phân loại (DDC): 515.35
*Tóm tắt : Nhắc lại một số kiến thức về hai bất đẳng thức quan trọng: bất đẳng thức Hardy,
bất đẳng thức Hölder; các định nghĩa về nghiệm ổn định của phƣơng trình Lane-Emden trong
miền không bị chặn. Trình bày về điều kiện cần và đủ để phƣơng trình Lane-Emden có nghiệm
ổn định, nghiệm có chỉ số Morse hữu hạn, nghiệm ổn định bên ngoài một tập compact trong miền
không bị chặn.
Ngƣời hƣớng dẫn : Dƣơng Anh Tuấn - TS
087. Ƣng, Hồng Diễm Châu.
Phương pháp dồn biến và áp dụng trong chứng minh bất đẳng thức/ Ƣng Hồng Diễm Châu:
Luận văn Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2017 . - 67 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3349
Phân loại (DDC): 512.97
*Tóm tắt : Trình bày tổng quát, có hệ thống các kiến thức cơ sở về một số bất đẳng thức cơ
bản liên quan đến giá trị trung bình, bất đẳng thức Cauchy liên quan đến tam thức bậc hai, độ gần
đều của bộ số và xét định lý dồn biến tổng quát cũng nhƣ hệ quả của chúng. Xét một số áp dụng
của phƣơng pháp dồn biến trong các bài toán chứng minh bất đẳng thức.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lƣu Bá Thắng - TS
088. Võ, Văn Khoa.
Một số bài toán về tính số tổ hợp và ứng dụng/ Võ Văn Khoa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Toán học, Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học: 60.46.01.06 . - H.: Đại học
Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 53 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3355
Phân loại (DDC): 519
*Tóm tắt : Trình bày kiến thức về phép đếm, nguyên lý bù trừ, các khái niệm về hoán vị,
chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton, xác suất của biến cố, đại lƣợng ngẫu nhiên và một số
phƣơng pháp chứng minh các đồng nhất thức tổ hợp. Tìm hiểu ứng dụng của tổ hợp, xác suất
trong việc giải quyết các bài toán nảy sinh trong thực tiễn có liên quan đến đời sống hàng ngày.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Hắc Hải - TS
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089. Vũ, Thị Lý.
Tính đặt đúng của bài toán Cauchy cho phương trình Hyperbolic với hệ số không liên tục
Lipschitz/ Vũ Thị Lý: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích:
60.46.01.02 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 52 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3675
Phân loại (DDC): 515.35
*Tóm tắt : Trình bày các kiến thức bổ trợ liên quan đến cơ sở giải tích Fourier cổ điển, không
gian Sobolev, đại cƣơng về phƣơng trình truyền sóng, phƣơng pháp năng lƣợng. Trình bày về bài
toán Cauchy cho phƣơng trình hyperbolic với hệ số liên tục Lipschitz: Các lớp dao động quan
trọng của hệ số, kết quả về tính đặt đúng trong C
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Triều Dƣơng - TS
530. VẬT LÝ HỌC
090. Đào, Thị Thu Hà.
Chế tạo và khảo sát một số đặc trưng của pin mặt trời chấm lượng tử/ Đào Thị Thu Hà: Luận
văn Thạc sĩ Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí chất rắn: 60.44.01.04 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 40 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3661
Phân loại (DDC): 530.4
*Tóm tắt : Tổng quan về pin mặt trời chấm lƣợng tử, các tính chất của vật liệu ZnO, chấm
lƣợng tử PbS. Trình bày công nghệ chế tạo pin mặt trời chấm lƣợng tử và các phƣơng pháp khảo
sát, phân tích tính chất của mẫu pin đã chế tạo. Từ đó, trình bày kết quả từ khảo nghiệm và đánh
giá kết quả.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Đình Lãm - TS
091. Huỳnh, Xuân Quân.
Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp "khai thác, chế biến quặng bô-xít" ở trường Trung học phổ
thông/ Huỳnh Xuân Quân: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và
Phƣơng pháp dạy học Bộ môn Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 109
tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3522
Phân loại (DDC): 530.712
*Tóm tắt : Cơ sở lí luận về: quan điểm dạy học tích hợp, dạy học phát triển NL GQVĐ,
phƣơng pháp dạy học theo trạm, phƣơng pháp dạy học dự án. Nghiên cứu các nội dung kiến thức
vật lí, hóa học, sinh học đƣợc tích hợp trong chủ đề theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Xây dựng bộ
công cụ ĐG đối với tiêu chí chất lƣợng của NL GQVĐ thực tiễn trong quá trình DH chủ đề. Tổ
chức DH chủ đề tích hợp "Khai thác, chế biến quặng bô-xít" nhằm phát triển NL GQVĐ thực tiễn
cho HS. Thực nghiệm sƣ phạm ở trƣờng THPT và rút ra kết luận.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Văn Biên - PGS.TS

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

30

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 03 năm 2019
092. Lê, Thị Phƣơng Hồng.
Nghiên cứu nhiệt độ nóng chảy của hợp kim xen kẽ AB với cấu trúc lập phương tâm diện dưới
tác dụng của áp suất/ Lê Thị Phƣơng Hồng: 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 Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 62 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3503
Phân loại (DDC): 530.1
*Tóm tắt : Tổng quan về hợp kim, hợp kim xen kẽ. Tìm hiểu một số kết quả nghiên cứu về
hợp kim, hợp kim xen kẽ và các phƣơng pháp lí thuyết chính trong nghiên cứu nhiệt độ nóng
chảy của tinh thể. Nghiên cứu nhiệt độ nóng chảy của hợp kim, hợp kim xen kẽ AB với cấu trúc
LPTD dƣới tác dụng của áp suất. Áp dụng tính số đối với nhiệt độ nóng chảy của hợp kim xen kẽ
AuSi, AgSi với cấu trúc LPTD dƣới tác dụng của áp suất.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Quang Học - PGS.TS%Nguyễn Thị Hòa - PGS.TS
093. Ngô, Thị Minh Nguyên.
Chế tạo và sử dụng dụng cụ thí nghiệm ghép nối máy tính với phần mềm Coach trong dạy học
chương "Sóng âm" - Vật lí 12 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh/
Ngô Thị Minh Nguyên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và phƣơng
pháp dạy học bộ môn Vật lý: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 106 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3521
Phân loại (DDC): 534.078553
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận dạy học giải quyết vấn đề và năng lực giải quyết vấn đề
của học sinh.Tìm hiểu thực trạng việc dạy của giáo viên, việc học của học sinh và các dụng cụ thí
nghiệm đƣợc sử dụng trong dạy và học về "Sóng âm" ở một số trƣờng THPT tại thành phố Buôn
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thiết kế chế tạo dụng cụ thí nghiệm ghép nối máy tính với phần mềm
Coach. Soạn thảo tiến trình dạy học theo hƣớng phát triển năng lực giải quyết vấn đề về "Sóng
âm" - Vật lí 12. Thực nghiệm sƣ phạm.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Anh Thuấn - TS
094. Nguyễn, Đình Quảng.
Tán xạ l+l-→ФФ khi các chùm l+,l- phân cực trong mô hình Randall - Sundrum/ Nguyễn
Đình Quảng: 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 Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 69 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2680
Phân loại (DDC): 530.1
*Tóm tắt : Nghiên cứu quá trình tán xạ l+l-→ФФ khi các chùm l+,l- phân cực. Tính bình
phƣơng biên độ tán xạ và phần trộn giữa các kênh của quá trình l+l-→ФФ khi các chùm l+,lphân cực. Tính tiết diện tán xạ vi phân và tiết diện tán xạ toàn phần của quá trình tán xạ l+l→ФФ. Từ đó tìm sự phụ thuộc của tiết diện tán xạ vi phân theo cosӨ và sự phụ thuộc của tiết
diện toàn phần vào năng lƣợng khối tâm.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đào Thị Lệ Thủy - TS
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095. Nguyễn, Đình Tú.
Khối lượng và trộn lẫn Lepton trong mô hình chuẩn với nhóm đối xứng D4/ Nguyễn Đình Tú:
Luận văn Thạc sĩ Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán: 60.44.01.03 . - H.: Đại học
Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 52 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3534
Phân loại (DDC): 530.143
*Tóm tắt : Xây dựng mô hình lý thuyết giải thích kết quả thực nghiệm về khối lƣợng và trộn
lẫn của Lepton.
Ngƣời hƣớng dẫn : Võ Văn Viên - PGS.TS%Nguyễn Chính Cƣơng - TS
096. Nguyễn, Thị Hậu.
Tán xạ l+l-→hФ khi các chùm l+,l- phân cực trong mô hình Randall - Sundrum/ Nguyễn Thị
Hậu: 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 Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 78 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2679
Phân loại (DDC): 530.1
*Tóm tắt : Nghiên cứu quá trình tán xạ l+l-→hФ khi các chùm l+,l- phân cực. Giản đồ
Heynman của quá trình. Tính bình phƣơng biên độ tán xạ theo các kênh s, u, t và phần trộn giữa
các trƣờng hợp phân cực của các chùm l+, l- trong từng kênh và giữa các kênh s, u, t. Tính tiết
diện tán xạ vi phân và tiết diện tán xạ toàn phần của quá trình tán xạ l+l-→hФ khi các chùm l+, lphân cực.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đào Thị Lệ Thủy - TS
097. Nguyễn, Thị Nhung.
Mô hình 331 với lepton ngoại lai điện tích +2/ Nguyễn Thị Nhung: 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 Sƣ phạm Hà
Nội, 2017 . - 47 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2953
Phân loại (DDC): 530.1
*Tóm tắt : Nghiên cứu xây dựng mô hình chuẩn 331, mô hình 331 với điện tích bất kì. Từ mô
hình 331 áp dụng xây dựng mô hình 331 với lepton ngoại lai điện tích +2. Xác định số lepton và
giải thích về sự vi phạm số lepton, viết thế Higgs, xem xét vấn đề khối lƣợng neutrino và nguồn
gốc của vi phạm số lepton trong mô hình 331 với lepton điện tích +2.
Ngƣời hƣớng dẫn : Hoàng Ngọc Long - GS.TS
098. Phan, Thƣợng Tòng.
Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề "Va chạm giữa các vật" - Vật lí 10 nhằm phát triển năng
lực thực nghiệm của học sinh/ Phan Thƣợng Tòng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Lí luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2017 . - 114 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3520
Phân loại (DDC): 530.4160712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về năng lực thực nghiệm và các biểu hiện cụ thể đối với
môn Vật lí; vị trí, cấu trúc và nội dung chƣơng "các định luật bảo toàn" - Vật lí 10. Thiết kế và tổ
chức dạy học chủ đề "Va chạm giữa các vật" có sử dụng thiết bị thí nghiệm đã chế tạo; chế tạo
mới thiết bị thí nghiệm kiểm chứng định luật bảo toàn động lƣợng; xây dựng bộ công cụ đánh giá
đối với các tiêu chí chất lƣợng của năng lực thực nghiệm trong quá trình dạy học "các định luật
bảo toàn" - Vật lí 10. Thực nghiệm sƣ phạm.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Văn Biên - PGS.TS
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099. Thế, Mạnh Tú.
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ của các hạt nano ferrite spinel CoFe2O4, Fe3O4
định hướng ứng dụng trong y sinh/ Thế Mạnh Tú: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên
ngành: Vật lí chất rắn: 60.44.01.04 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 73 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3624
Phân loại (DDC): 530.412
*Tóm tắt : Chế tạo các hạt nano ferrite spinel Fe3O4 và CoFe2O4 bằng phƣơng pháp đồng kết
tủa hỗ trợ vi sóng. Khảo sát sự ảnh hƣởng của nhiệt độ phản ứng đến kích thƣớc mẫu hạt nano.
Nghiên cứu các đặc trƣng về cấu trúc tinh thể, hình thái bề mặt, tính chất từ và khả năng sinh
nhiệt trong từ trƣờng xoay chiều của các mẫu vật liệu Fe3O4 và CoFe2O4 có kích thƣớc
nanomet.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Hoài Linh – TS%Trịnh Đức Thiện - TS
100. Trần, Thị Kim Dung.
Chế tạo vật liệu quang xúc tác Bi2WO6 pha tạp bạc bằng phương pháp hóa hỗ trợ vi sóng kết
hợp thủy nhiệt và nghiên cứu một số tính chất của chúng/ Trần Thị Kim Dung: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí chất rắn: 60.44.01.04 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 39 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3623
Phân loại (DDC): 530.412
*Tóm tắt : Trình bày cấu trúc, tính chất, ứng dụng và phƣơng pháp chế tạo hệ vật liệu BiWO6
pha tạp Ag; cơ chế tính chất và động học quá trình quang xúc tác. Trình bày quy trình thực
nghiệm chế tạo vật liệu Bi2WO6 pha tạp Ag bằng phƣơng pháp hóa vi sóng - thủy nhiệt; quy
trình chế tạo vật liệu tổ hợp Bi2WO6 với hạt nano Ag; quy trình thử nghiệm khả năng quang xúc
tác của các hệ vật liệu; các kết quả khảo sát cấu trúc tinh thể, hình thái bề mặt và tính chất quang
của Bi2WO6 theo tỉ lệ pha tạp Ag và Bi2WO6 tổ hợp hạt nano Ag; một số thử nghiệm khả năng
quang xúc tác của hệ mẫu chế tạo đƣợc, so sánh mẫu tổ hợp và mẫu pha tạp Ag.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lục Huy Hoàng - PGS.TS
101. Trần, Thị Thúy.
Chế tạo vật liệu NANO FeCo bằng phương pháp đồng kết tủa và nghiên cứu một số tính chất
vật lí của chúng/ Trần Thị Thúy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí chất
rắn: 60.44.01.04 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 50 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3678
Phân loại (DDC): 530.41
*Tóm tắt : Chế tạo hạt nano FeCo từ Cobalt clorua hexahydrat (CoCl2.6H2O) và clorua sắt
hexahydrat (FeCl3.6H2O) bằng phƣơng pháp đồng kết tủa. Nghiên cứu ảnh hƣởng của nồng độ
pH trong dung dịch đến tính chất từ, kích thƣớc của mẫu. Nghiên cứu ảnh hƣởng của chế độ xử lí
nhiệt đến cấu trúc, tính chất từ của các hoạt nano FeCo.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Minh Thi - PGS.TS
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102. Trần, Trung Hiếu.
Phân rã h3→Za1 trong mô hình chuẩn siêu đối xứng gần tối thiểu/ Trần Trung Hiếu: 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 Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 65 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2684
Phân loại (DDC): 530.1
*Tóm tắt : Khái quát mô hình chuẩn siêu đối xứng và một số quá trình sinh - hủy boson Higgs
trong mô hình chuẩn siêu đối xứng gần tối thiểu. Trên cơ sở đó nghiên cứu quá trình phân rã
h3→Za1 thông qua việc tính độ rộng phân rã đó tới mức hiệu chỉnh đỉnh một vòng trong khuôn
khổ mô hình NMSSM.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Chính Cƣơng - TS
103. Vũ, Minh Sơn.
Xây dựng và tổ chức dạy học bài tập thí nghiệm chương "Mắt và các ứng dụng quang" - Vật
lý 11 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm học sinh/ Vũ Minh Sơn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại
học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 89 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3519
Phân loại (DDC): 535.076
*Tóm tắt : Trình bày cơ sở lí luận của viẹc xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy
học Vật lí ở trƣờng phổ thông. Nghiên cứu chƣơng trình, nội dung dạy học chƣơng "Mắt và các
dụng cụ quang"; bài tập vật lí nói chung và bài tập thí nghiệm nói riêng trong dạy học. Thực
nghiệm sƣ phạm.
Ngƣời hƣớng dẫn : Dƣơng Xuân Quý - TS
540. HÓA HỌC
104. Đàm, Thị Bích Ngọc.
Giáo dục môi trường thông qua giảng dạy môn Hóa học của nhà trường phổ thông/ Đàm Thị
Bích Ngọc: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Theo định hƣớng ứng dụng, Chuyên ngành: Lí luận và
Phƣơng pháp dạy học Hóa học: 60.14.01.11 . - 82 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3489
Phân loại (DDC): 540.712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về môi trƣờng. Điều tra thực trạng GDMT trong dạy học
Hóa học ở trƣờng PT. Nghiên cứu phƣơng pháp và cách thức tích hợp lồng ghép nội dung GDMT
vào bài giảng Hóa học của chƣơng trình PT. Thiết kế một số giáo án Hóa học lớp 10, 11, 12 có
tích hợp - lồng ghép nội dung GDMT. Thực nghiệm, đề xuất những giải pháp về GDMT vào bài
giảng hóa học của chƣơng trình PT.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Văn Hải - TS
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105. Đào, Thị Thu.
Nghiên cứu điện cực rắn cacbon biến tính để xác định metyl da cam bằng phương pháp vonampe vòng/ Đào Thị Thu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa học phân
tích: 60.44.01.18 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 36 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3492
Phân loại (DDC): 543.4
*Tóm tắt : Nghiên cứu các điều kiện tối ƣu để xác định MO theo phƣơng pháp von-ame vòng.
Khảo sát điện cực làm việc, dung dịch nền, pH, nồng độ đệm, nồng độ Hg2+ tạo màng, các thông
số máy. Xây dựng đƣờng chuẩn: thiết lập phƣơng trình đƣờng chuẩn, đánh giá đƣờng chuẩn.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Bích Ngân - TS
106. Đinh, Thị Oanh.
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mạch pin được thiết kế bởi điện cực oxi hóa - khử,
thông qua hệ thống bài tập thực nghiệm minh họa/ Đinh Thị Oanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Hóa học, Chuyên ngành: Hóa học phân tích: 60.44.01.18 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 .
- 164 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3500
Phân loại (DDC): 543.4
*Tóm tắt : Sơ lƣợc lý thuyết về pin điện và các dạng phản ứng hóa học ảnh hƣởng tới thế điện
cực oxi hóa - khử. Nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ điện hóa và các yếu tố ảnh hƣởng tới hệ điện
hóa. Xây dựng hệ thống bài tập thí nghiệm với sự vận dụng lý thuyết cân bằng ion và lý thuyết
điện hóa.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Thu Nga - PGS.TS
107. Đinh, Thị Thúy Nga.
Tổng hợp và nghiên cứu một số copolyme ghép lignin/ Đinh Thị Thúy Nga: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa hữu cơ: 60.44.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 56 tr. +Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2931
Phân loại (DDC): 547
*Tóm tắt : Thu hồi lignin từ dung dịch đen của Công ty Giấy Bãi Bằng - Phú Thọ. Tổng hợp
vật liệu lignin ghép poly với cầu nối andehit fomic và cầu nối glutaradehyt, vật liệu lignin ghép
polystyren bằng phƣơng pháp hóa học. Nghiên cứu thành phần, hình thái cấu trúc và tính chất của
các mẫu vật liệu trên bằng phƣơng pháp đo phổ hồng ngoại, phƣơng pháp kính hiển vi điện tử
quét, phân tích nhiệt.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đoàn Thị Yến Oanh – TS%Vũ Quốc Trung - PGS.TS
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108. Đỗ, Hồng Phƣơng.
Xây dựng một số chủ đề dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu theo định hướng phát
triển năng lực cho học sinh khối 11 Trung học phổ thông/ Đỗ Hồng Phƣơng: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Theo định hƣớng ứng dụng, Chuyên ngành: Lí luận và Phƣơng pháp dạy học Hóa học:
60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 113tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3490
Phân loại (DDC): 540.712
*Tóm tắt : Cơ sở lí luận về DHTH và các phƣơng pháp dạy học tích cực. Nghiên cứu kiến
thức cơ bản và điều tra thực trạng về việc giáo dục BĐKH trong dạy học hóa học ở trƣờng PT.
Nghiên cứu nội dung, cấu trúc sách giáo khoa môn Hóa học, Địa lí, Vật lí để tìm hiểu những nội
dung liên quan đến chủ đề tích hợp giáo dục BĐKH. Thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp
giáo dục BĐKH theo hƣớng phát triển năng lực cho HS lớp 11. Thực nghiệm kiểm chứng việc
giáo dục BĐKH khi dạy học chƣơng trình hóa học lớp 11. Rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất
giải pháp.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Bích Việt - TS
109. Đỗ, Thanh Hà.
Nghiên cứu lí thuyết quá trình hấp phụ asen (V) trên cacbon hoạt tính/ Đỗ Thanh Hà: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa học lí thuyết và hóa lí: 60.44.01.19 . - H.:
Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 71 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2959
Phân loại (DDC): 541.2
*Tóm tắt : Tổng quan về cacbon hoạt tính, về asen và về phƣơng pháp nghiên cứu lí thuyết.
Tối ƣu hóa các cấu trúc cacbon hoạt tính AC, HAsO4. Nghiên cứu quá trình hấp phụ As(V) trên
cacbon hoạt tính để xác định năng lƣợng, bản chất và các tâm của quá trình hấp phụ. Biến tính bề
mặt cacbon hoạt tính bằng kim loại chuyển tiếp và bằng nhóm chức hữu cơ, so sánh khả năng hấp
phụ As(V) của AC trƣớc và sau khi biến tính. Đánh giá ảnh hƣởng của tƣơng tác vdW đến quá
trình hấp phụ.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Ngọc Hà - PGS.TS
110. Hà, Thị Thu.
Xây dựng một số chủ đề DHTH giáo dục bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển năng
lực ở trường THPT/ Hà Thị Thu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Theo định hƣớng ứng dụng,
Chuyên ngành: Lí luận và Phƣơng pháo dạy học Bộ môn Hóa Học: 60.14.01.11 . - 96 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3488
Phân loại (DDC): 540.712
*Tóm tắt : Cơ sở lí luận về DHTH và các phƣơng pháp dịch học tích cực. Nghiên cứu các kiến
thức cơ bản về ô nhiễm môi trƣờng, điều tra thực trạng về việc giáo dục bảo vệ môi trƣờng trong
dạy học Hóa học ở phổ thông. Thiết kế một số chủ đề DHTH giáo dục bảo vệ môi trƣờng theo
hƣớng phát triển năng lực thuộc chƣơng trình lớp 12. Từ đó, thực nghiệm kiểm chứng việc giáo
dục môi trƣờng trong dạy học Hóa học ở phổ thông. Rút ra những bài học kinh nghiện và đề xuất
giải pháp.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Bích Việt - TS
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111. Hoàng, Thị Nhung.
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của thân và lá cây An xoa (Helicteres
Hirsuta Lour) - phần Cao chiết Etyl Axetat và Butanol / Hoàng Thị Nhung: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa học hữu cơ: 60.44.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 63 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3625
Phân loại (DDC): 547.7046
*Tóm tắt : Nghiên cứu thành phần hóa học có trong thân, lá cây An xoa và thử nghiệm hoạt
tính sinh học các chất phân lập đƣợc.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Hữu Điển - PGS.TS
112. Ngô, Kim Chi.
Nghiên cứu tổng hợp oxit kim loại/cacbon hoạt tính dùng làm vật liệu điện cực cho tụ điện
hóa/ Ngô Kim Chi: Luận văn Thạc sĩ Hóa học, Chuyên ngành: Hóa lí thuyết và hóa lí:
60.44.01.19 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 47 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2927
Phân loại (DDC): 541.2
*Tóm tắt : Nghiên cứu tổng hợp một số oxit kim loại trên nền cacbon hoạt tính từ vỏ trấu. Sử
dụng các phƣơng pháp hiện đại để xác định các đặc trƣng vật lí và hóa lí, chế tạo điện cực và xác
định tính chất điện hóa của vật liệu tổng hợp đƣợc.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lƣơng Thị Thu Thủy - PGS.TS
113. Ngô, Thị Hƣờng.
Nghiên cứu xác định hàm lượng Cu bằng phương pháp phổ hấp thụ UV - VIS với thuốc thử
Neocuproine và ứng dụng trong phân tích môi trường/ Ngô Thị Hƣờng: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa học phân tích: 60.44.01.18 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 107 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3498
Phân loại (DDC): 543.5
*Tóm tắt : Sử dụng các điều kiện tối ƣu đã đƣợc nghiên cứu, xây dựng đƣờng chuẩn xác định
hàm lƣợng Cu bằng phƣơng pháp phổ hấp thụ UV - VIS. Đánh giá độ tin cậy của đƣờng chuẩn
bằng thống kê toán học và kiểm chứng thực nghiệm. Phân tích hàm lƣợng Cu trong nƣớc uống
đóng chai và nƣớc sinh hoạt ở khu vực nghiên cứu. So sánh QCVN và ISO, đánh giá mức độ ô
nhiễm Cu trong nƣớc.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đào Đình Thuần – TS%Đào Văn Bảy - PGS.TS
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114. Nguyễn, Kiều Thu.
Xây dựng và sử dụng hệ thống tư liệu về môi trường dùng trong dạy học Hóa học phần Kim
loại và Phi kim lớp 9/ Nguyễn Kiều Thu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học theo định hƣớng ứng dụng,
Chuyên ngành: LL và PPGD Hóa học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 83
tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3487
Phân loại (DDC): 546.0712
*Tóm tắt : Tổng quan các cơ sở hệ thống lý luận và thực tiễn về giáo dục môi trƣờng. Khảo
sát về tình hình giáo dục bảo vệ môi trƣờng trong Nhà trƣờng, về nhu cầu sử dụng các tƣ liệu về
môi trƣờng trong dạy học Hóa học phần Kim loại và Phi kim lớp 9 ở THCS. Tìm hiểu kiến thức
chƣơng trình Hóa học phần Kim loại và Phi kim lớp 9 ở THCS và lựa chọn những kiến thức Hóa
học có thể đƣợc sử dụng vào khai thác, lồng ghép vào việc giáo dục môi trƣờng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Hồ Phƣơng Hiền - TS
115. Nguyễn, Thị Ái Điệp.
Xây dựng và sử dụng hệ thống tư liệu về môi trường dùng trong dạy học Hóa học hữu cơ lớp
11/ Nguyễn Thị Ái Điệp: Luận văn Thạc sĩ Khoa học theo định hƣớng ứng dụng, Chuyên ngành:
Lý luận và hƣơng pháp dạy học bộ môn Hóa học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 118 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3526
Phân loại (DDC): 547.00712
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở hệ thống lý luận về việc xây dựng tƣ liệu giáo dục môi trƣờng và
áp dụng các tƣ liệu trong dạy học môn Hóa học ở trƣờng THPT. Tìm hiểu thực trạng về việc sử
dụng tƣ liệu môi trƣờng, mục tiêu, nội dung của các bài toán hữu cơ lớp 11 THPT; nghiên cứu
các nguồn, cách thức thu thập, lựa chọn tƣ liệu, thu thấp kiến thức về môi trƣờng có liên quan; đề
xuất cách sử dụng tƣ liệu đã xây dựng. Thực nghiệm sƣ phạm.
Ngƣời hƣớng dẫn : Hồ Phƣơng Hiền - TS
116. Nguyễn, Thị Hạnh.
Sử dụng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao để đánh giá khả năng phân hủy metyl da
cam bằng axit pecacbonic/ Nguyễn Thị Hạnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên
ngành: Hóa phân tích: 60.44.01.18 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 61 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3491
Phân loại (DDC): 543.84
*Tóm tắt : Tổng quan tài liệu về sắc kí lỏng hiệu năng cao; phƣơng pháp oxi hóa nâng cao.
Xác định hợp chất metyl da cam bằng phƣơng pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao. Khảo sát các điều
kiện tối ƣu sắc kí lỏng hiệu năng cao; sử dụng các điều kiện tối ƣu đã khảo sát xây dựng đƣờng
chuẩn xác định MO bằng phƣơng pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao. Nghiên cứu sự phân hủy MO
bằng axit pecacbonic.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Bích Ngân - TS

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

38

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 03 năm 2019
117. Nguyễn, Thị Hậu.
Chế tạo vật liệu tổ hợp NANO Fe2O3.TiO2 trên chất mang đá ong ứng dụng xử lí nước ngầm
bị ô nhiễm Asen/ Nguyễn Thị Hậu: Luận văn Thạc sĩ Hóa học, Chuyên ngành: Hóa phân tích:
60.44.01.18 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 49 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3660
Phân loại (DDC): 543
*Tóm tắt : Chế tạo các vật liệu nano Fe2O3, nano TiO2. Tổng hợp và xác định các đặc trƣng
kích thƣớc thành phần của vật liệu tổ hợp Fe2O3.TiO2. Nghiên cứu phủ vật liệu nano tổ hợp lên
chất mang đá ong. Xây dựng đƣờng chuẩn phân tích asen, nghiên cứu quy trình, đánh giá hiệu
quả xử lí asen của vật liệu tổ hợp.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Hoàng Nam – TS%Vũ Thị Hƣơng - TS
118. Nguyễn, Thị Minh Nguyệt.
Nghiên cứu tổng hợp xúc tác trên cơ sở Cu, Zn, Al cho quá trình hiđro hóa CO/ Nguyễn Thị
Minh Nguyệt: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa lí thuyết và hóa lí:
60.44.01.19 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 57 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2850
Phân loại (DDC): 541.395
*Tóm tắt : Tổng hợp vật liệu trên cơ sở các kim loại chuyển tiếp là: Cu và Co mang trên chất
mang là hỗn hợp ZnO và Al2O3. Xác định các đặc trƣng hóa lí của các mẫu vật liệu tổng hợp
đƣợc. Khảo sát tính chất xúc tác cho phản ứng hiđro hóa CO thành Ancol của vật liệu tổng hợp
đƣợc.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Văn Khu - PGS.TS
119. Nguyễn, Thị Minh Tâm.
Nghiên cứu tình hình ô nhiễm và biện pháp xử lý môi trường tại nhà máy Bia Sài Gòn Tây
Nguyên, liên hệ với giáo dục môi trường trong nhà trường tại địa phương/ Nguyễn Thị Minh
Tâm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học theo định hƣớng ứng dụng, Chuyên ngành: Lí luận và Phƣơng
pháp dạy học bộ môn Hóa học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 70 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3528
Phân loại (DDC): 540.286
*Tóm tắt : Tìm hiểu lịch sử hình thành, cách thức tổ chức, quy mô, tình hình sản xuất của nhà
máy bia Sài Gòn - Tây Nguyên. Tìm hiểu nguồn nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất và quy trình
công nghệ sản xuất bia Sài Gòn - Tây Nguyên. Tìm hiểu hiện trạng môi trƣờng nƣớc, không khí,
đất xung quanh khu vực nhà máy bia Sài Gòn - Tây Nguyên. Tìm hiểu hệ thống xử lý ô nhiễm
môi trƣờng nƣớc và hiệu quả của nó tới môi trƣờng khu vực nhà máy bia Sài Gòn - Tây Nguyên.
Khảo sát và nghiên cứu các thông số môi trƣờng nƣớc để đánh giá chất lƣợng nƣớc thải và đề
xuất biện pháp xử lý nƣớc thải nhà máy bia Sài Gòn - Tây Nguyên. Khảo sát và đánh giá tình
hình giáo dục môi trƣờng ở một số trƣờng phổ thông xung quanh nhà máy bia Sài Gòn - Tây
Nguyên.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Văn Hải - TS
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120. Nguyễn, Thị Thảo.
Nghiên cứu phản ứng alkenyl hóa benzo[1,2-b:4-5-b'] dithiophene/ Nguyễn Thị Thảo: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa hữu cơ: 60.44.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm
Hà Nội, 2017 . - 98 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2685
Phân loại (DDC): 547.412
*Tóm tắt : Tổng quan về quang điện hữu cơ, đơn vị BDT, thiết kế chiến lƣợc sử dụng các vật
liệu quang điện,các copolymer liên hợp và phân tử nhỏ có cấu trúc dựa trên BDT. Trên cơ sở đó
tiến hành thực nghiệm điều chế benzo[1,2-b:4,5']dithiophene và tổng hợp dẫn xuất alkenyl thế
của benzo[1,2-b:4,5']dithiophene.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Hiển - TS
121. Phạm, Duy Việt.
Nghiên cứu phân tích hàm lượng tổng Crom trong nước tưới sông Nhuệ ảnh và ảnh hưởng
đến chất lượng rau muống/ Phạm Duy Việt: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành:
Hóa học phân tích: 60.44.01.18 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 80 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3495
Phân loại (DDC): 543
*Tóm tắt : Trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu: nguyên nhân ô nhiễm Cr và ảnh hƣởng
môi trƣờng, tiêu chuẩn đánh giá ô nhiễm Cr trong môi trƣờng, tính chất của Cr, ... Xây dựng
đƣờng chuẩn xác định hàm lƣợng Cr theo phƣơng pháp GF-AAS. Sử dụng đƣờng chuẩn xây
dựng đƣợc để xác định hàm lƣợng Cr trong nƣớc sông Nhuệ tại 12 điểm thuộc quận Hà Đông,
huyện Thanh Trì, huyện Thanh Oai. Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr trọng rau muống.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đào Thị Phƣơng Diệp - PGS.TS
122. Phạm, Thị Duyên.
Nghiên cứu xác định hàm lượng Al bằng phương pháp phổ hấp thụ UV-VIS với thuốc thử
eriochrome cyanine và ứng dụng trong phân tích môi trường/ Phạm Thị Duyên: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa học phân tích: 60.44.01.18 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2017 . - 124 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3542
Phân loại (DDC): 543.5
*Tóm tắt : Sử dụng các điều kiện tối ƣu đã nghiên cứu, xây dựng đƣờng chuẩn xác định hàm
lƣợng Al bằng phƣơng pháp phổ hấp thụ UV-Vis. Đánh giá độ tin cậy của đƣờng chuẩn bằng
thống kê toán học và kiểm chứng thực nghiệm. Phân tích hàm lƣợng Al trong ăn uống. So sánh
với QCVN và ISO, đánh giá mức độ ô nhiễm Al trong nƣớc.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đào Văn Bảy - PGS.TS
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123. Phạm, Văn Hà.
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua bài tập Hóa học các chương
"Este - Lipit", "Amin - Amino Axit - Protein" lớp 12 nâng cao/ Phạm Văn Hà: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và Phƣơng pháp dạy học bộ môn Hóa học:
60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 119 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3505
Phân loại (DDC): 540.712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về định hƣớng đổi mới giáo dục theo hƣớng phát triển
năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong quá trình dạy học Hóa học, hệ thống bài tập, và bài
tập Hóa học. Điều tra thực trạng việc sử dụng bài tập Hóa học trong dạy học và trong việc phát
triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh ở một số trƣờng THPT trên địa bàn tỉnh
Gia Lai. Tuyển chọn, xây dựng, thiết kế và sử dụng bài tập Hóa học chƣơng "Este - Lipit", "Amin
- Amino Axit - Protein" nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh.
Thiết kế bộ công cụ và thực nghiệm sƣ phạm để đánh giá tính khả thi, tính phù hợp của hệ thống
bài tập đã tuyển chọn, xây dựng nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học
sinh.
Ngƣời hƣớng dẫn : Võ Văn Duyên Em - TS
124. Phạm, Văn Thƣ.
So sánh hoạt tính xúc tác của vật liệu mao quản trung bình SBA-15, SBA-16 chứ Fe, Cu CHO
phản ứng phân hủy thuốc nhuộm trong môi trường nước/ Phạm Văn Thƣ: Luận văn Thạc sĩ Khoa
Hóa học, Chuyên ngành: Hóa lí thuyết và Hóa lí: 60.44.01.19 . - 66 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3659
Phân loại (DDC): 541.395
*Tóm tắt : Nghiên cứu, tổng hợp chất mang SBA-15 và SBA-16 từ nguồn thủy tinh lỏng.Tổng
hợp vật liệu xúc tác quang Fe-Cu/SBA-15, Fe-Cu/SBA-16 từ nguồn thủy tinh lỏng bằng phƣơng
pháp tổng hợp trực tiếp và tổng hợp gián tiếp. Đánh giá và so sánh hoạt tính của xúc tác quang
Fe-Cu/SBA-15, Fe-Cu/SBA-16 khi xử lí chất màu RR-195.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Thị Kim Hoa - TS
125. Trần, Thị Huyền.
Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích men G6DP ở trẻ sơ sinh bằng phương pháp
huỳnh quang/ Trần Thị Huyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa học
phân tích: 60.44.01.18 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 50 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3494
Phân loại (DDC): 543.56
*Tóm tắt : Nghiên cứu phƣơng pháp xác định sự thiếu hụt men G6PD ở trẻ sơ sinh. Xây dựng
quy trình phân tích nồng độ men G6PD dựa trên phƣơng pháp huỳnh quang phân tử. Ứng dụng
phân tích men G6PD ở trẻ sơ sinh.
Ngƣời hƣớng dẫn : Tạ Văn Thạo - TS
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126. Trần, Thị Tuyết Nhung.
Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng màng bao gói biến đổi khí quyển (MAP) để bảo quản
rau, củ, quả sau thu hoạch quy mô tập trung trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk/ Trần Thị Tuyết Nhung:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học theo định hƣớng ứng dụng, Chuyên ngành: Lí luận và phƣơng pháp
dạy học bộ môn Hóa học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 78 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3527
Phân loại (DDC): 540.286
*Tóm tắt : Nghiên cứu tổng quan về màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP). Điều tra các
nguyên nhân gây tổn thất rau, củ, quả sau khi thu hoạch trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk. Nghiên cứu về
các phƣơng pháp bảo quản rau, củ, quả tƣơi phổ biến hiện nay trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk. Nghiên
cứu ứng dụng của màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) để bảo quản rau, củ, quả sau thu
hoạch tại một số vùng ở Việt Nam. Thực nghiệm kiểm chứng việc bảo quản rau, củ, quả bằng
màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP). Rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất và giải
pháp.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Tiến Dũng - TS
127. Trần, Văn Tƣờng.
Tổng hợp vật liệu cho xử lý Zn2+ và CN- trong nguồn nước ô nhiễm/ Trần Văn Tƣờng: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa lí thuyết và hóa lí: 60.44.01.19 . - H.: Đại
học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 59 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2728
Phân loại (DDC): 541.2
*Tóm tắt : Tổng hợp nano ZnO bằng phƣơng pháp hóa học đi từ các tiền chất khác nhau. Xác
định một số đặc trƣng vật lí và hóa lí của nano ZnO tổng hợp đƣợc. Bƣớc đầu nghiên cứu khả
năng hấp phụ của vật liệu tổng hợp đƣợc đối với ion kim loại Zn(II), Ni(II) thông qua khảo sát
cân bằng hấp phụ, động học của quá trình hấp phụ ion Zn(II) trong phòng thí nghiệm ở khoảng
nhiệt độ từ 10 - 30 độ.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Minh Cầm - PGS.TS
550. KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT
131. Đỗ, Huyền Trang.
Đánh giá tài nguyên khí hậu phục vụ phát triển một số cây trồng khu vực Sơn Tây - Ba Vì
thành phố Hà Nội/ Đỗ Huyền Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí tự
nhiên: 60.44.02.17 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 90 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3533
Phân loại (DDC): 551.6959731
*Tóm tắt : Phân tích đặc điểm khí hậu khu vực Sơn Tây - Ba Vì, xác định loại hình và phân
loại SKH thảm thực vật tự nhiên khu vực Sơn Tây - Ba Vì và thể hiện kết quả phân loại trên bản
đồ. Xây dựng hộ thống chỉ tiêu và phƣơng pháp để đánh giá mức độ thích nghi của cây trồng á
nhiệt đới với điều kiện khí hậu. Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn, chỉ tiêu đánh giá mức độ
thích nghi của cây trồng. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của một số cây trồng để xác định các chỉ
tiêu và ngƣỡng sinh thái cụ thể phù hợp với các loại hình SKH. Đề xuất giải pháp, định hƣớng
phát triển diện tích gieo trồng ở các địa phƣơng trong khu vực.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thục Nhu - PGS.TS
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570. KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH HỌC
128. Cao, Thị Hải.
Dạy học phần Sinh học Vi sinh vật, Sinh học 10 THPT theo tiếp cận năng lực học sinh bằng
các hoạt động trải nghiệm sáng tạo/ Cao Thị Hải: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Lý luận và Phƣơng pháp dạy học bộ môn Sinh học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm
Hà Nội, 2017 . - 91 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3486
Phân loại (DDC): 579.0712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận dạy học tiếp cận năng lực, năng lực tự học, các dạng hoạt
động trải nghiệm sáng tạo. Điều tra, đánh giá thực trạng dạy học phần Sinh học Vi sinh vật, Sinh
học 10 THPT và sử dụng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trƣờng THPT. Xây dựng các hoạt
động trải nghiệm sáng tạo để dạy học phần Sinh học Vi sinh vật 10 nhằm phát triển năng lực tự
học cho học sinh. Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực tự học trong dạy học Sinh học ở trƣờng
THPT.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đinh Quang Báo - GS.TS
129. Hoàng, Hà Thu.
Nghiên cứu đặc tính sinh học, di truyền học và ứng dụng của các chủng Bacillus Subtilis
được lưu giữ trong bảo tàng giống vi sinh vật quốc gia/ Hoàng Hà Thu: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Sinh học, Chuyên ngành: Di truyền học: 60.42.01.21 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 .
- 54 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3621
Phân loại (DDC): 579.36135
*Tóm tắt : Đánh giá các đặc tính sinh học của các chủng vi khuẩn Bacillus Subtilis về khả
năng chuyển hóa các nguồn carbohydrate khác nhau, ức chế vi sinh vật gây bệnh. Ảnh hƣởng của
một số yếu tố đến sự tồn tại của vi khuẩn trong đƣờng ruột và trong quá trình sản xuất nhƣ khả
năng chịu nhiệt của bào tử, khả năng chịu muối mật, NaCl, pH, tồn tại trong đƣờng tiêu hóa và
điều kiện vi hiếu khí; khả năng kháng kháng sinh và bám dính. Đánh giá di truyền nguồn gen để
xây dựng đƣợc cơ sở dữ liệu di truyền về mối liên quan giữa hoạt tính sinh học và của chủng vi
sinh vật bảo quản và các thông tin di truyền của nguồn gen. Thử nghiệm chế phẩm probiotic của
các chủng vi khuẩn Bacillus Subtilis trong thí nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Công Hoạt - PGS.TS
130. Huỳnh, Việt Tùng.
Đặc điểm di truyền của 2 dòng vi khuẩn Vibrio giảm độc lực phát sinh từ chủng gốc Vibrio
parahaemolyticus được xử lý kháng sinh/ Huỳnh Việt Tùng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh
học, Chuyên ngành: Di truyền học: 60.42.01.21 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 57 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3663
Phân loại (DDC): 579.323135
*Tóm tắt : Thống kê số lƣợng cá chết sau khi gây nhiễm 13 chủng Vibrio parahaemolyticus
cho cá rô qua các đợt thí nghiệm. Tách chiết DNA genome, DNA plasmid của 13 chủng Vibrio
parahaemolyticus. Thiết kế các cặp mồi tƣơng ứng để nhân gen toxR và một số gen độc tố và
PCR nhân gen toxR cùng một số gen độc tố. So sánh sai khác trong gen toxR và một số gen độc
tố của các dòng Vibrio parahaemolyticus đột biến so với chủng Vibrio parahaemolyticus gốc.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Xuân Viết - PGS.TS%Phạm Thị Tâm - PGS.TS
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131. Nguyễn, Thị Tuyết.
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Hg2+ và Cd2+ bằng tro bay đã xử lý kết hợp một số chất hoạt
động bề mặt/ Nguyễn Thị Tuyết: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa môi
trƣờng: 60.44.01.20 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 61 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3630
Phân loại (DDC): 577.14
*Tóm tắt : Lựa chọn chất hoạt động bề mặt, quy trình biến tính tro bay phù hợp nhằm nâng
cao hiệu suất hấp phụ ion Hg2+ và Cd2+ của tro bay biến tính. Nghiên cứu các đặc trƣng của tro
bay biến tính; khả năng hấp phụ các ion Hg2+ và Cd2+ của tro bay biến tính.
Ngƣời hƣớng dẫn : Thái Hoàng - GS.TS
132. Sayco, Sayyavongsa.
Nghiên cứu phân tích hàm lượng nitrit trong các nguồn nước mặt dùng cấp cho sinh hoạt
bằng phương pháp phổ hấp thụ UV-Vis/ Sayco Sayyavongsa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa
học, Chuyên ngành: Hóa môi trƣờng: 60.44.01.20 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 117
tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3631
Phân loại (DDC): 577.14
*Tóm tắt : Xây dựng phƣơng pháp phân tích ion nitrit bằng phƣơng pháp trắc quang với thuốc
thử Gris - Ilos. Phân tích hàm lƣợng nitrit trong một số mẫu nƣớc mặt (nƣớc sông Mekong, sông
Ngừm) ở Lào. Đánh giá mức đọ ô nhiễm dựa theo tiêu chuẩn và quy chuẩn.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đào Văn Bảy - PGS.TS
590. ĐỘNG VẬT HỌC
133. Bùi, Thị Hằng.
Nghiên cứu biến động quần xã Chim theo sự đa dạng cây xanh trong quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội/ Bùi Thị Hằng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Sinh thái
học: 60.42.01.20 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 63 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2854
Phân loại (DDC): 598.170959731
*Tóm tắt : Nghiên cứu đa dạng thành phần loài Chim ở quận Nam Từ Liêm. Nghiên cứu sự
phân bố của các loài Chim theo sự đa dạng cây xanh trong quận Nam Từ Liêm và sự ảnh hƣởng
của quá trình đô thị hóa lên sự đa dạng và phân bố của các loài Chim ở quận Nam Từ Liêm.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Lân Hùng Sơn - PGS.TS
134. Phạm, Thị Ngân.
Nghiên cứu thành phần loài Thân mềm Chân bụng trên cạn ở bốn xã của huyện Lạc Thủy,
Hòa Bình/ Phạm Thị Ngân: Luận văn Thạc sĩ Sinh học, Chuyên ngành: Động vật học:
60.42.01.03 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 88 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2839
Phân loại (DDC): 594.30959719
*Tóm tắt : Phân loại các loài Thân mềm Chân bụng trên cạn ở bốn xã của huyện Lạc Thủy,
Hòa Bình. Đánh giá độ đa dạng các bậc phân loại Thân mềm Chân bụng trên cạn đã phát hiện,
mô tả tóm tắt các đặc điểm hình thái của các loài và nhận xét về hình thái và sinh thái so với mô
tả gốc, soạn khóa phân loại cho các loài. So sánh các loài ốc cạn của bốn xã của huyện Lạc Thủy,
Hòa Bình với khu vực lân cận và đề xuất tính chất chỉ thị môi trƣờng của Thân mềm Chân bụng
trên cạn.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đỗ Văn Nhƣợng - PGS.TS
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135. Sonexay, Rasphone.
Nghiên cứu định loại, môi trường sống và tập tính sinh sản của loài cà cuống (Lethocerus
sp.) ở tỉnh Savannakhet, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào/ Sonexay Rasphone: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Sinh thái học: 60.42.01.20 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 84 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3511
Phân loại (DDC): 595.75417609594
*Tóm tắt : Khảo sát thu mẫu cà cuống và phân tích sinh cảnh sống của chúng ở tỉnh
Savannakhet, CHDCND Lào. Phân tích đặc điểm hình thái định loại và di truyền phân tử AD
trong phân loại cà cuống (Lethocerus sp.) ở vùng nghiên cứu. Nghiên cứu tập tính sinh sản của
loài cà cuống góp phần nhân nuôi và bảo tồn chúng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Vũ Quang Mạnh - GS.TS
630. NÔNG NGHIỆP
136. Phạm, Tuấn Anh.
Đào tạo nghề nuôi trồng Thủy sản cho cộng đồng dân tộc thiểu số huyện Quỳnh Nhai, tỉnh
Sơn La/ Phạm Tuấn Anh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát
triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 100 tr.
Phân loại (DDC): 639.80715
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản. Khảo sát, phân
tích, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, nhu cầu đƣợc
đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản của cộng đồng dân tộc thiểu số huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trƣơng Quang Học - TS
700. NGHỆ THUẬT VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ
137. Nguyễn, Duy Khánh.
Giáo dục âm nhạc dân gian thông qua các hoạt động cộng đồng cho học sinh trường Trung
cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh/ Nguyễn Duy Khánh: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng động: Thí điểm . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2017 . - 99 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3679
Phân loại (DDC): 781.620071259727
*Tóm tắt : Cơ sở lí luận về giáo dục âm nhạc dân gian dựa trên việc giảng dạy nhạc cụ dân tộc
thông qua hoạt động cộng đồng cho HS. Khảo sát thực trạng giáo dục âm nhạc và đề xuất , khảo
nghiệm một số biện pháp giáo dục âm nhạc dân gian dựa trên việc giảng dạy nhạc cụ dân tộc
thông qua hoạt động cộng đồng cho HS trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh
Bắc Ninh
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Thị Tố Oanh - TS

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

45

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 03 năm 2019
800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC
138. Bùi, Thị Hòa.
Thơ Trúc Thông - Từ quan điểm đến sáng tạo/ Bùi Thị Hòa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ
Văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam hiện đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2017 . - 116 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3524
Phân loại (DDC): 895.92214
*Tóm tắt : Nghiên cứu phát hiện những quan niệm về thơ; những sáng tạo về chất thơ, cái tôi
trữ tình trong thơ, hình thức nghệ thuật trong thơ Trúc Thông để từ đó khám phá tài năng thơ và
định vị gƣơng mặt thơ cũng nhƣng góp phần vào việc khẳng định những đóng góp của ông trong
quá trình cách tân thơ Việt Nam sau 1975
Ngƣời hƣớng dẫn : Chu Văn Sơn - TS
139. Đàm, Thanh Thủy.
Tiếp cận hồi kí Xứ Đông Dương (Paul Doumer) từ lí thuyết hậu thuộc địa của Edward Said/
Đàm Thanh Thủy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học:
60.22.01.20 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 118 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3558
Phân loại (DDC): 848.9
*Tóm tắt : Trình bày lí thuyết hậu thuộc địa theo quan điểm của Edward Said và tác phẩm Xứ
Đông Dƣơng (Paul Doumer). Diễn ngôn thực dân/ thuộc địa trong hồi kí Xứ Đông Dƣơng. Nhận
thức về "kẻ Khác/ cái Khác" bằng cái nhìn mang tính chất nƣớc đôi.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Lƣu Oanh - PGS.TS
140. Đào, Thị Cẩm Nhung.
Chuyển thể Tiếu ngạo giang hồ (Kim Dung) qua phim Tân tiếu ngạo giang hồ (Đạo diễn Vu
Chính)/ Đào Thị Cẩm Nhung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học
nƣớc ngoài: 60.22.02.45 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 89 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2874
Phân loại (DDC): 895.136
*Tóm tắt : Trình bày chuyển thể cốt truyện từ cốt truyện tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ (Kim
Dung) đến cốt truyện phim Tân tiếu ngạo giang hồ (đạo diễn Vu Chính). Trình bày chuyển thể
nhân vật từ hệ thống nhân vật trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ (Kim Dung) đến hệ thống
nhân vật trong phim Tân tiếu ngạo giang hồ (đạo diễn Vu Chính). Chuyển thể không gian nghệ
thuật và thời gian nghệ thuật từ tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ (Kim Dung) đến phim Tân tiếu
ngạo giang hồ (đạo diễn Vu Chính).
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Diệu Linh - TS
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141. Hà, Khánh Ninh.
Vua Gấu Xám (Chuyện lãng mạn nơi hoang dã) của J. Curwood từ góc nhìn phê bình sinh
thái/ Hà Khánh Ninh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học:
60.22.01.20 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 97 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3557
Phân loại (DDC): 813.5
*Tóm tắt : Dựa trên lí thuyết về phê bình sinh thái, khảo sát, nghiên cứu một cách toàn diện
tác phẩm từ nội dung và nghệ thuật tự sự để thấy đƣợc thông điệp sinh thái trong tác phẩm Vua
Gấu Xám.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Trà My - TS
142. Lê, Thị Bích Cầm.
Tích hợp rèn luyện kĩ năng viết nghị luận văn học trong dạy học đọc hiểu Vợ chồng A Phủ
của Tô Hoài cho học sinh lớp 12/ Lê Thị Bích Cầm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Lí luận và Phƣơng pháp dạy học Văn: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2017 . - 128 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3672
Phân loại (DDC): 895.922334
*Tóm tắt : Nghiên cứu lí thuyết về tích hợp, khả năng tích hợp đọc - viết trong hoạt động dạy
học đọc - hiểu văn bản. Nghiên cứu các phƣơng pháp, kĩ thuật rèn kĩ năng viết văn nghị luận văn
học trong các hoạt động dạy học đọc hiểu văn bản; lồng ghép kĩ năng viết trong quá trình dạy học
đọc hiểu Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trịnh Thị Lan - TS
143. Lê, Thị Duyên.
Sáng tác của Lý Nhuệ từ góc độ phê bình luân lí học văn học/ Lê Thị Duyên: Luận văn Thạc
sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học: 60.22.01.20 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2017 . - 128 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3664
Phân loại (DDC): 895.1352
*Tóm tắt : Bƣớc đầu nhận diện về Phê bình luân lí học văn học cũng nhƣ chỉ ra tiềm năng
trong nghiên cứu văn học Trung Quốc và Việt Nam. Làm rõ vấn đề luân lí và nghệ thuật thể hiện
vấn đề luân lí trong sáng tác của Lý Nhuệ, qua đó làm sáng tỏ thêm đặc sắc trong sáng tác của
ông.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đỗ Văn Hiểu - TS
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144. Lê, Thị Hạnh.
Kĩ thuật thơ Lê Đạt/ Lê Thị Hạnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn
học Việt Nam hiện đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 108 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2981
Phân loại (DDC): 895.922134
*Tóm tắt : Trên cơ sở trình bày những quan niệm về lí thuyết, luận văn sẽ tiến hành tìm hiểu
khái quát và phân tích những kĩ thuật, cách thức làm thơ của Lê Đạt và hiệu quả nghệ thuật do
những kĩ thuật đó mang lại. Qua đó, luận văn khẳng định những đóng góp của Lê Đạt cho nền thơ
đƣơng đại Việt Nam.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đặng Thu Thủy - PGS.TS
145. Nguyễn, Phúc Chính.
Biểu tượng trong Chân dung một nghệ sĩ trẻ của James Joyce/ Nguyễn Phúc Chính: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học nƣớc ngoài: 60.22.02.45 . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2017 . - 130 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2966
Phân loại (DDC): 823.4
*Tóm tắt : Biểu tƣợng của thiết chế và giáo lý. Biểu tƣợng của tội lỗi và trừng phạt. Biểu
tƣợng của sự bừng ngộ và thiên khải.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Linh Chi - TS
146. Nguyễn, Thanh Tùng.
Cái nhìn nghệ thuật về thế giới và con người trong một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn
Khải/ Nguyễn Thanh Tùng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt
Nam: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 101 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3668
Phân loại (DDC): 895.922334
*Tóm tắt : Tìm hiểu khái niệm cái nhìn nghệ thuật và quan hệ của nó với phong cách nghệ
thuật nhà văn. Khảo sát, thống kê, nhận diện, lí giải cái nhìn nghệ thuật của Nguyễn Khải qua
những tác phẩm tiêu biểu. Từ đó, luận văn chỉ ra nội dung và hình thức thể hiện cái nhìn nghệ
thuật của Nguyễn Khải một cách cụ thể và có tính hệ thống.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Đăng Xuyền - GS.TS
147. Nguyễn, Thị Kim Tuấn.
Phát triển năng lực cảm xúc thẩm mỹ cho học sinh lớp 9 trong dạy học bài thơ Sang thu của
Hữu Thỉnh/ Nguyễn Thị Kim Tuấn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: LL và
PPDH bộ môn Văn: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 108 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3530
Phân loại (DDC): 895.922134
*Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận của phƣơng pháp phát huy năng lực cảm xúc thẩm mỹ của
học sinh. Khảo sát việc dạy học và đề xuất một số biện pháp tổ chức hoạt động dạy học bài thơ
Sang thu của Hữu Thỉnh trong chƣơng trình Ngữ văn 9 THCS theo hƣớng tiếp cận năng lực cảm
xúc thẩm mỹ của học sinh.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Hồng Vân - TS
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148. Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa.
Vùng tiếp xúc trong tiểu thuyết Chinatown của Thuận/ Nguyễn Thị Quỳnh Hoa: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lý luận văn học: 60.22.01.20 . - H.: Đại học Sƣ phạm
Hà Nội, 2017 . - 84 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2776
Phân loại (DDC): 895.92234
*Tóm tắt : Giới thuyết về vùng tiếp xúc. Vùng tiếp xúc nhƣ một ẩn dụ về không gian trong
Chinatown. Vùng tiếp xúc nhƣ một sự đối thoại về văn hóa - tƣ tƣởng hệ.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Thị Hồng Hải - PGS.TS
149. Nguyễn, Thị Vân Anh.
Diễn ngôn về giới nữ trong văn học hiện thực Xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Nguyễn Thị Vân
Anh: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Lý luận văn học: 62.22.01.20 . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2017 . - 169 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/3422
Phân loại (DDC): 895.922099287
*Tóm tắt : Xác lập một cách hiểu thống nhất về khái niệm diễn ngôn. Chứng minh toàn bộ nền
văn học hiện thực Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ hình diễn ngôn nghệ thuật thông qua hệ
thống các luận điểm và dẫn chứng cụ thể. Vận dụng linh hoạt lý thuyết diễn ngôn, lý thuyết diễn
ngôn văn học hiện thực Xã hội chủ nghĩa, luận án khảo sát các sáng tác văn học hiện thực Xã hội
chủ nghĩa Việt Nam nhằm chỉ ra đặc điểm, cơ chế và phƣơng thức kiến tạo diễn ngôn về giới nữ
ở bộ phận văn học này.
Ngƣời hƣớng dẫn : La Khắc Hòa - PGS.TS
150. Phạm, Thị Gƣơng.
Đặc sắc của hai vở chèo "Vong bướm" và "Truyền thuyết tìm vua" của Nguyễn Huy Thiệp/
Phạm Thị Gƣơng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam hiện
đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 115 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/2980
Phân loại (DDC): 895.922234
*Tóm tắt : Giới thiệu thể loại chèo và tác giả Nguyễn Huy Thiệp. Trình bày những đặc sắc về
tƣ tƣởng của "Vong bƣớm" và "Truyền thuyết tìm vua". Đƣa ra những đặc sắc về nghệ thuật
trong "Vong bƣớm" và "Truyền thuyết tìm vua".
Ngƣời hƣớng dẫn : Chu Văn Sơn - TS
151. Phạm, Thị Tâm.
Mỹ học của khoảng khắc trong học tập truyện ngắn Những lối đi dưới hàng cây tăm tối - Ivan
Bunin/ Phạm Thị Tâm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lí luận văn học, Chuyên ngành: Lí luận văn
học: 60.22.01.20 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 107 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3677
Phân loại (DDC): 891.734
*Tóm tắt : Cơ sở lí thuyết về thể loại truyện ngắn, khảo sát toàn diện 15 truyện ngắn trong tập
Những lối đi dƣới hàng cây tối tăm của Ivan Bunin. Từ đó chỉ ra những khoảnh khắc nổi bật, giàu
sức gợi trong tác phẩm cũng nhƣ những rung cảm thẩm mỹ, những sắc thái thẩm mĩ của nhà văn
trƣớc sự đổi thay, biến chuyển khó đoán của con ngƣời và cuộc đời.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Ngọc Hiếu - TS
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900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
152. Đinh, Thị Hằng.
Đổi mới hình thức tổ chức dạy học Lịch sử ở trường THPT (vận dụng qua phần Lịch sử Việt
Nam lớp 11, tỉnh Bắc Ninh)/ Đinh Thị Hằng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Lí luận và Phƣơng pháp dạy học bộ môn Lịch sử: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2017 . - 116 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3504, 671
Phân loại (DDC): 907.12
*Tóm tắt : Cơ sở lí luận về hình thức tổ chức trong dạy học Lịch sử. Điều tra thực trạng việc
tiến hành đổi mới các hình thức tổ chức dạy học môn Lịch sử ở trƣờng PT. Nghiên cứu chƣơng
trình lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 ở lớp 11 THPT làm cơ sở để tổ chức, tiến
hành đổi mới các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đặc điểm nhận thức của HS THPT.
Trình bày, phân tích các hình thức biện pháp thực hiện đổi mới hình thức tổ chức dạy học trong
quá trình dạy học Lịch sử ở THPT. Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm và rút ra bài học kinh
nghiệm trong việc đổi mới các hình thức tổ chức dạy học môn Lịch sử ở THPT.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trịnh Đình Tùng - PGS.TS
153. Hoàng, Thị Kiều Hoa.
Thiết kế và sử dụng câu hỏi để kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực
trong dạy học Lịch sử Việt Nam (1945 - 1975) ở trường THPT/ Hoàng Thị Kiều Hoa: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn Lịch sử: 60.14.01.11 . H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 97 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/2960
Phân loại (DDC): 959.704076
*Tóm tắt : Tìm hiểu cơ sở lý luận của việc sử dụng câu hỏi kiểm tra, đánh giá học sinh theo
hƣớng phát triển năng lực. Tìm hiểu nội dung, chƣơng trình, sách giáo khoa Lịch sử phần Lịch sử
Việt Nam từ 1945 đến 1975, lớp 12, THPT - Chƣơng trình chuẩn. Điều tra thực trạng, đề xuất
quy trình thiết kế và một số biện pháp sử dụng câu hỏi để kiểm tra, đánh giá học sinh theo hƣớng
phát triển năng lực qua phần Lịch sử Việt Nam từ 1945 - 1975, lớp 12, trƣờng THPT - Chƣơng
trình chuẩn.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Bích - TS
154. Lâm, Văn Vĩnh.
Phong trào đấu tranh chống Mĩ của nhân dân huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (1954 - 1975)/
Lâm Văn Vĩnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam:
60.22.03.13 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2017 . - 81 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/3393
Phân loại (DDC): 959.786043
*Tóm tắt : Làm rõ bối cảnh lịch sử của nhân dân Trà Cú trong cuộc kháng chiến chống Mĩ
(1954 - 1975). Nghiên cứu quá trình kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Trà Cú thông qua
nguồn tài liệu lƣu trữ lịch sử địa phƣơng. Đƣa ra một vài nhận xét về phong trào đấu tranh của
nhân dân Trà Cú trong cuộc kháng chiến chống Mĩ nói riêng và nhân dân cả nƣớc nói chung.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Hạnh - PGS.TS
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