Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 10 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
920: Tiểu sử, phả hệ học, huy hiệu
520. Thiên văn học và khoa học…
930: Lịch sử thế giới cổ đại
530. Vật lý học
540. Hóa học và khoa học liên quan
550. Khoa học về trái đất
Trong từng ký hiệu của từng tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ tự 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. Cù, Thị Hà My.
Thuật toán phân nhánh và định giá giải bài toán đóng thùng/ Cù Thị Hà My: Luận văn Thạc
sĩ Công nghệ thông tin, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 8.48.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm
Hà Nội, 2018 . - 56 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4678
Phân loại (DDC): 005.57
*Tóm tắt : Tìm hiểu bài toán đóng thùng và thuật toán phân nhánh và định giá. Xây dựng mô
hình toán học cho bài toán đóng thùng. Nghiên cứu lời giải tối ƣu (sử dụng thuật toán phân nhánh
và định giá) cho bài toán đóng thùng. Xây dựng và cài đặt chƣơng trình. Nghiên cứu và xây dựng
lời giải cho một biến thể của bài toán đóng thùng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đỗ Trung Kiên - TS
002. Đào, Đình Ngọc.
Nghiên cứu phương pháp phân rã ma trận để xây dựng hệ tư vấn/ Đào Đình Ngọc: Luận văn
Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 8.48.01.01 . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2018 . - 66 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4682
Phân loại (DDC): 005.1
*Tóm tắt : Tìm hiểu tổng quan về khái niệm, phân loại, đặc trƣng của các hệ tƣ vấn cơ bản.
Phân tích đƣợc ƣu nhƣợc điểm của các hệ tƣ vấn cơ bản. Chỉ ra đƣợc sự hiệu quả của vấn đề phân
rã ma trận. Minh họa và thử nghiệm hệ tƣ vấn Phim theo phƣơng pháp phân rã ma trận bằng bộ
dữ liệu MovieLens 100k.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Thọ Hoàn - PGS.TS
003. Đinh, Thị Thanh.
Dạy học định hướng nghề nghiệp trong môn Tin học ở THPT/ Đinh Thị Thanh: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn Tin học:
60.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 92 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4660
Phân loại (DDC): 004.0712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phƣơng pháp dạy học môn Tin học. Tìm
hiểu chủ trƣơng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông; Thực tiễn dạy học bộ môn Tin
học, thực tiễn định hƣớng nghề nghiệp và mối quan hệ giữa môn Tin học và các ngành nghề liên
quan. Đề xuất dạy một số chủ đề và các phƣơng pháp dạy chủ đề phù hợp trong định hƣớng nghề
nghiệp cho học sinh. Thực nghiệm sƣ phạm nhằm kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của giải pháp
đã đề xuất.
Ngƣời hƣớng dẫn : Hồ Cẩm Hà - PGS.TS
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004. Hoàng, Thị Thu Hà.
Ứng dụng phương pháp phân cụm vào phân tích dữ liệu lớn về thời tiết ở Đăk Lăk/ Hoàng
Thị Thu Hà: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Chuyên ngành: Khoa học máy tính:
8.48.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 100 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4673
Phân loại (DDC): 005.741
*Tóm tắt : Giới thiệu một cách tổng quan về dữ liệu lớn bao gồm: Lịch sử 4 cuộc cách mạng
công nghiệp, khái quát về dữ liệu lớn, các đặc trƣng của dữ liệu lớn, các kỹ thuật liên quan, ứng
dụng và triển vọng của dữ liệu lớn… Nghiên cứu một cách tổng quát về học máy; Giới thiệu về
phân cụm dữ liệu và về thuật toán K- means. Trên cơ sở đó áp dụng thuật toán K- means để thực
hiện phân tích dữ liệu lớn về thời tiết, rút ra các kết luận về các kiểu thời tiết tại địa bàn tỉnh, hỗ
trợ dự báo thời tiết.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Thị Tú Kiên - TS
005. Lê, Duy Hạnh.
Mô hình tối ưu giải bài toán xếp thời khóa biểu ở Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo
dục Thường xuyên huyện Cư Kuin/ Lê Duy Hạnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính, Chuyên
ngành: Khoa học máy tính: 8.48.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 52 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4679
Phân loại (DDC): 005.57
*Tóm tắt : Tìm hiểu lớp các bài toán liên quan đến xếp thời khóa biểu. Nghiên cứu cách thức
xây dựng mô hình tối ƣu cho một bài toán thực tế. Xây dựng mô hình toán học cho bài toán xếp
thời khóa biểu tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thƣờng xuyên huyện Cƣ Kuin.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đỗ Trung Kiên - TS
006. Nguyễn, Đình Bình.
Xây dựng hệ tư vấn dựa trên sự tương đồng của người dùng/ Nguyễn Đình Bình: Luận văn
Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 8.48.01.01 . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2018 . - 63 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4672
Phân loại (DDC): 006.33
*Tóm tắt : Giới thiệu chung các hệ tƣ vấn, phân nhóm hệ tƣ vấn, ứng dụng hệ tƣ vấn, bài toán
tƣ vấn, hệ tƣ vấn dựa vào nội dung, hàm mất mát… Phân tích hệ tƣ vấn dựa trên sự tƣơng đồng
của ngƣời dùng. Thực nghiệm "Xây dựng hệ tƣ vấn phim" dựa trên sự tƣơng đồng của ngƣời
dùng, phân tích, nhận xét và rút ra kết luận, trên cơ sở phần mềm mô phỏng thực nghiệm.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Thọ Hoàn - PGS.TS
007. Nguyễn, Đức Anh.
Nghiên cứu các kĩ thuật đối sánh văn bản tiếng Việt cho phát hiện đạo văn/ Nguyễn Đức
Anh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 60.48.01.04 . H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 52 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4677
Phân loại (DDC): 005.52
*Tóm tắt : Nghiên cứu hệ thống lý luận về vấn đề đạo văn. Giới thiệu hai độ đo mới là tỷ lệ
trùng khớp và độ đo liên kết từ. Tiến hành xây dựng và thử nghiệm tích hợp hai độ đo mới này
vào một hệ thống chung có chức năng đối sánh văn bản tiếng Việt trong phát hiện đạo văn. Trên
cơ sở đó bƣớc đầu kiểm thử hoạt động của hệ thống nhằm đánh giá tính khả thi của đề tài nghiên
cứu.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đặng Thành Trung - TS
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008. Nguyễn, Đức Long.
Xây dựng đồ thị đơn vô hướng có bậc là các hằng số cho trước - ứng dụng thiết kế mô hình
mạng truyền dẫn BTS/ Nguyễn Đức Long: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Chuyên ngành:
Khoa học máy tính: 8.48.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 57 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4683
Phân loại (DDC): 004.67
*Tóm tắt : Tìm hiểu đƣợc khi nào dãy số là dãy bậc của đồ thị vô hƣớng, đồ thị vô hƣớng liên
thông. Phân tích thuật toán xác định xây dựng đồ thị có dãy bậc cho trƣớc. Trên cơ sở đó thử
nghiệm đánh giá mô hình hóa bài toán và áp dụng giải thực tế công việc.
Ngƣời hƣớng dẫn : Vũ Đình Hòa - PGS.TSKH
009. Nguyễn, Hoàng Sơn.
Sử dụng mã vạch và mật mã khóa công khai Elgamal để chứng thực văn bằng tại Trường Cao
đẳng Công nghệ Tây Nguyên/ Nguyễn Hoàng Sơn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính, Chuyên
ngành: Khoa học máy tính: 8.48.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 63 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4670
Phân loại (DDC): 005.82
*Tóm tắt : Tìm hiểu về khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của mật mã, nghiên cứu
một số loại mật mã điển hình. Nghiên cứa cơ sở lý thuyết về mật mã khóa công khai Elgamal,
thuật toán Elgamal và một số bài toán liên quan. Chữ ký số Elgamal và bài toán chứng thực cho
văn bằng. Phân tích về công nghệ mã vạch, áp dụng mã vạch và mật mã Elgamal để chứng thực
cho văn bằng. Xây dựng chƣơng trình demo mô phỏng thuật toán chứng thực đã phân tích.
Ngƣời hƣớng dẫn : Vũ Đình Hòa - PGS.TSKH
010. Nguyễn, Thị Ngọc Anh.
Xóa đối tượng tự động trong video/ Nguyễn Thị Ngọc Anh: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ
thông tin, Chuyên ngành: Hệ thống thông tin: 8.48.01.04 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 .
- 45 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4662
Phân loại (DDC): 006.7
*Tóm tắt : Giới thiệu một số không gian màu cơ bản và cách chuyển đổi giữa các không gian
màu. Nghiên cứu phƣơng pháp xóa đối tƣợng trong ảnh dựa trên cấu trúc từ đó đƣa ra đề xuất cải
tiến để xóa đối tƣợng tự động trong video. Trên cơ sở đó tiến hành cài đặt thực nghiệm, đánh giá
và đƣa ra một số kết quả thu đƣợc.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đặng Thành Trung - TS
011. Nguyễn, Trung Hậu.
Kĩ thuật bảo vệ tính riêng tư cho hệ thống LBS-AR/ Nguyễn Trung Hậu: Luận văn Thạc sĩ
Công nghệ thông tin, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 8.48.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2018 . - 72 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4676
Phân loại (DDC): 005.8
*Tóm tắt : Trình bày tổng quan về LBS-AR: các định nghĩa, các vấn đề về thành phần chính
và khả năng ứng dụng của LBS-AR; khái quát về tính riêng tƣ trong LBS-AR và nhu cầu bảo mật
tính riêng tƣ của hệ thống này, tình hình nghiên cứu hiện nay trong và ngoài nƣớc. Phân tích kiến
trúc hệ thống bảo vệ tính riêng tƣ; một số kỹ thuật và thuật toán bảo vệ tính riêng tƣ cho LBSAR; các mô hình tấn công tính riêng tƣ và phƣơng pháp phòng chống. Đƣa ra quá trình xây dựng
chƣơng trình mô phỏng và đánh giá kết quả môiophỏng bài toán bảo vệ tính riêng tƣ trong hệ
thống LBS-AR. Giới thiệu thử nghiệm ứng dụng hiện thực hóa một giải pháp và thuật toán cụ
thể.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đặng Văn Đức - PGS.TS
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012. Phạm, Thị Nhan.
Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị và ứng dụng/ Phạm Thị Nhan: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học máy tính, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 60.48.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018
. - 83 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4661
Phân loại (DDC): 005.74
*Tóm tắt : Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu đồ thị; Lí do ra đời cơ sở dữ liệu đồ thị; Tại
sao lại sử dụng cơ sở dữ liệu đồ thị; Sức mạnh của cơ sở dữ liệu đồ thị và các ứng dụng phổ biển
của nó. Trình bày về các mô hình cơ sở dữ liệu đồ thị; Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu đồ thị;
Phân loại các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị; Giới thiệu một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị
phổ biến, kiến trúc và so sánh giữa chúng. So sánh hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j với hệ
quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ SQL server trên cơ sở dữ liệu bán hàng Northwind.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Thọ Hoàn - PGS.TS
013. Phan, Xuân Thọ.
Áp dụng lập trình ràng buộc giải quyết bài toán sắp xếp thời khóa biểu tại Trường Đại học
Tây Nguyên/ Phan Xuân Thọ: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Chuyên ngành: Khoa học
máy tính: 8.48.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 59 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4669
Phân loại (DDC): 005.57
*Tóm tắt : Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình ràng buộc và ứng dụng trong việc giải quyết các bài
toán tối ƣu một cách hiệu quả cũng nhƣ áp dụng ngôn ngữ lập trình ràng buộc vào bài toán xếp
thời khóa biểu hệ tín chỉ trong trƣờng Đại học. Phân tích đặc điểm của bài toán xếp thời khóa
biểu hệ tín chỉ trong trƣờng đại học để từ đó đề ra các giải pháp hợp lý trong việc xây dựng và
triển khai hệ thống. Tiến hành thực nghiệm với bộ dữ liệu xếp thời khóa biểu của khoa Ngoại ngữ
Trƣờng Đại học Tây Nguyên.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đỗ Trung Kiên - TS
014. Trần, Hồng Vân.
Dạy học hợp tác và vận dụng trong dạy học liên môn Tin học và Giáo dục công dân chương
trình lớp 10 hệ Trung học phổ thông/ Trần Hồng Vân: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Lí luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn Tin: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm
Hà Nội, 2018 . - 105 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4656
Phân loại (DDC): 004.712
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học hợp tác và vận dụng trong dạy
học liên môn. Phân tích dạy học hợp tác và vận dụng trong dạy học liên môn Tin học và Giáo dục
công dân, chƣơng trình lớp 10 hệ Trung học phổ thông. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sƣ
phạm nhằm nâng cao tính khả thi của đề tài nghiên cứu.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Tĩnh - PGS.TS
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015. Trƣơng, Thị Hiền Giang.
Xây dựng khung nhận thức ngôn ngữ dựa trên lý thuyết đại số gia tử/ Trƣơng Thị Hiền
Giang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 8.48.01.01 . H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 55 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4671
Phân loại (DDC): 006.35
*Tóm tắt : Trình bày tóm tắt các khái niệm về biến ngôn ngữ,khung nhận thức ngôn ngữ, quan
hệ thứ tự ngữ nghĩa, ngữ nghĩa định lƣợng trong đại số gia tử, và đại số gia tử mở rộng. Xây dựng
khung nhận thức ngôn ngữ dựa trên quan điểm của đại số gia tử và cách biểu diễn ngữ nghĩa tính
toán cho các từ trong khung nhận thức ngôn ngữ và các ràng buộc về tính giải nghĩa đƣợc của
khung nhận thức ngôn ngữ. Phân tích hệ thống thực nghiệm xây dựng khung nhận thức ngôn ngữ
dựa trên lý thuyết đại số gia tử. Tiến hành thực nghiệm, mô tả cơ sở dữ liệu, chọn mẫu câu chứa
từ ngôn ngữ cho thuộc tính, xây dựng khung nhận thức ngôn ngữ cho thuộc tính số.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Thị Anh Lê - TS
016. Trƣơng, Thị Minh Tâm.
Nghiên cứu phương pháp giảm số lượng phần tử dựa trên trung tâm cụm/ Trƣơng Thị Minh
Tâm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 8.48.01.01 . - H.:
Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 50 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4675
Phân loại (DDC): 005.741
*Tóm tắt : Giới thiệu về vấn đề mất cân bằng dữ liệu, những khó khăn do việc mất cân bằng
mang lại và một số giải pháp cho những bộ dữ liệu có sự mất cân bằng. Nghiên cứu tổng quát về
kỹ thuật phân cụm, đề xuất hai hƣớng tiếp cận làm giảm số mẫu dựa trên trung tâm cụm và dựa
trên phần tử gần trung tâm cụm nhất. Trên cơ sở đó tiến hành cài đặt và thực nghiệm; Đánh giá
hiệu quả của phƣơng pháp điều chỉnh dữ liệu đề xuất bằng cách so sánh với một số phƣơng pháp
đã biết dựa vào các tiêu chí đánh giá.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đặng Xuân Thọ - TS
017. Từ, Ngọc Thảo.
Phân tích ảnh y tế bằng phương pháp học đa nhân/ Từ Ngọc Thảo: Luận văn Thạc sĩ Công
nghệ thông tin, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 8.48.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2018 . - 51 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4674
Phân loại (DDC): 006.6
*Tóm tắt : Giới thiệu về đặc điểm sinh học của con ngƣời, cách thức chuẩn đoán dựa trên hình
ảnh. Khái niệm, tính chất và vai trò của các loại ảnh y tế trong dự đoán bệnh. Một số khái niệm
về lĩnh vực học máy. Trình bày lý thuyết về phƣơng pháp hàm nhân và mô hình học đa nhân.
Tiến hành xây dựng một thực nghiệm sử dụng mô hình học đa nhân để xây dựng mô hình phân
lớp mẫu bệnh u não, trong đó nguồn dữ liệu để huấn luyện và kiểm thử mô hình là các ảnh cộng
hƣởng từ của não.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Đăng Hƣng - PGS.TS
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018. Võ, Sĩ Trung.
Bài toán lập lịch hoán vị trong việc xây dựng quy trình khám bệnh tối ưu/ Võ Sĩ Trung: 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, 2018 . - 53 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4681
Phân loại (DDC): 005.57
*Tóm tắt : Giới thiệu chung về bài toán lập lịch và giải thuật di truyền. Nghiên cứu, tìm hiểu
giải thuật di truyền, trên cơ sở đó đƣa ra bài toán lập lịch hoán vị trong việc xây dựng quy trình
khám bệnh tối ƣu.
Ngƣời hƣớng dẫn : Vũ Đình Hòa - PGS.TSKH
019. Vũ, Ngọc Sơn.
Ứng dụng Moodle phát triển hệ thống e - learning tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn/ Vũ Ngọc
Sơn: 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, 2018 . - 82 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4680
Phân loại (DDC): 006.7
*Tóm tắt : Trình bày tổng quan về E – Learning, khái quát chung về hệ thống học tập; nêu các
chuẩn trong E – Learning, tính ứng dụng và tình hình phát triển E – Learning ở thế giới và ở Việt
Nam. Giới thiệu tổng quan về hệ thống Moodle, trình bày đặc điểm, chức năng, ƣu điểm, hạn chế
của hệ thống. Trên cơ sở đó tiến hành xây dựng hệ thống Moodle và trình bày hệ thống E –
Learning tại trƣờng Tiểu học Lê Quý Đôn.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Đăng Hƣng - PGS.TS
100. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
020. Đặng, Thị Hƣờng.
Triết lí nhân sinh trong nghệ thuật múa rối nước của người Việt đồng bằng Bắc Bộ/ Đặng Thị
Hƣờng: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 8.22.90.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm
Hà Nội, 2018 . - 96 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4609
Phân loại (DDC): 128.095973
*Tóm tắt : Hệ thống hóa một cách chọn lọc và phát triển ở mức độ nhất định những khái niệm
về triết lý, triết lý nhân sinh, múa rối, múa rối nƣớc và những cơ sở thực tiễn hình thành nghệ
thuật múa rối nƣớc. Phân tích đƣợc nội dung cơ bản triết lý nhân sinh trong nghệ thuật múa rối
nƣớc của ngƣời dân đồng bằng Bắc Bộ. Rút ra những giá trị của nghệ thuật múa rối nƣớc: Giá trị
giáo dục; Giá trị giải trí; Giá trị thẩm mỹ, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp của nghệ thuật
múa rối nƣớc hiện nay.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Văn Chín - PGS.TS
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021. Lê, Thu Nga.
Giáo dục ý thức cộng đồng cho đoàn viên thanh niên quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
thông qua hoạt động tình nguyện/ Lê Thu Nga: 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, 2018 . - 91
tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4731
Phân loại (DDC): 174.40835
*Tóm tắt : Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về giáo dục ý thức cộng đồng cho đoàn viên
thanh niên. Tìm hiểu, phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp giáo dục nhằm nâng cao ý thức
cộng đồng của đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng thông qua
hoạt động cộng đồng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trƣơng Thị Hoa - TS
022. Nguyễn, Thị Minh Phƣợng.
Quản lí bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên các trường Mầm non quận Lê Chân,
thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Thị Minh Phƣợng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 104 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4881
Phân loại (DDC): 174.93721100959735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý bồi dƣỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
cho đội ngũ giáo viên Mầm non. Khảo sát đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý
bồi dƣỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Mầm non. Khảo nghiệm nhận
thức về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất.
Ngƣời hƣớng dẫn : Bùi Minh Hiền - PGS.TS
200. TÔN GIÁO
023. Lý, Thị Hà.
Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang/ Lý Thị Hà: Luận
văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 8.22.90.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018
. - 102 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4610
Phân loại (DDC): 296.4308995972
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở
huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang. Rút ra giá trị, các mặt tích cực tiêu cực của lễ hội nhảy lửa đối
với đời sống của ngƣời Pà Thẻn ở huyện Quang Bình. Đề xuất ý kiến nhằm bảo tồn, giữ gìn và
phát huy những giá trị của lễ hội nhảy lửa.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Văn Chín - PGS.TS
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024. Nguyễn, Thị Hoa.
Tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay/ Nguyễn
Thị Hoa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 8.22.90.01 . - H.: Đại
học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 101 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4611
Phân loại (DDC): 202.114095973
*Tóm tắt : Tìm hiểu một số vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt động tín ngƣỡng thờ Thánh Mẫu
Liễu Hạnh của ngƣời Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay. Phân tích thực trạng hoạt động tín
ngƣỡng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh của ngƣời Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay và những vấn đề
đặt ra với những hoạt động thể hiện tín ngƣỡng này. Đƣa ra một số giải pháp cơ bản nhằm phát
huy những mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực trong các sinh hoạt tín ngƣỡng này ở đồng bằng
Bắc Bộ hiện nay.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Văn Chín - PGS.TS
300. KHOA HỌC XÃ HỘI
025. Dƣơng, Hồng Anh.
Quá trình đô thị hóa ở thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) từ năm 2004 đến năm 2017/ Dƣơng
Hồng Anh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 8.22.90.13 . H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 101 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4981
Phân loại (DDC): 307.76095972109051
*Tóm tắt : Nghiên cứu đánh giá các yếu tố thuận lợi, khó khăn ảnh hƣởng đến quá trình đô thị
hóa ở thành phố Việt Trì từ năm 2004 đến năm 2017. Phân tích sự biến đổi của thành phố Việt
Trì trong quá trình đô thị hóa qua hai giai đoạn (2004-2012 và 2012-2017) trên các mặt, lĩnh vực
chủ yếu: Không gian đô thị; Kinh tế, văn hóa, xã hội; Tổ chức quản lý đô thị. Rút ra những đặc
điểm và phân tích tác động của quá trình đô thị hóa ở thành phố Việt Trì đến tình hình phát triển
kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trƣờng...
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Thị Tuyết - TS
026. Đinh, Lê Phƣơng Anh.
Đô thị hóa ở tỉnh Ninh Bình/ Đinh Lê Phƣơng Anh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí,
Chuyên ngành: Địa lí học: 8.31.05.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 107 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4637
Phân loại (DDC): 307.760959739
*Tóm tắt : Tổng quan các vấn đề lí luận và thực tiễn về đô thị hóa. Đánh giá các nhân tố ảnh
hƣởng, phân tích quá trình đô thị hóa, trên cơ sở đó định hƣớng phát triển đô thị hóa và đề xuất
các giải pháp thực hiện các định hƣớng đô thị hóa tỉnh Ninh Bình.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Sơn - PGS.TS
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027. Đoàn, Hồng Khuyên.
Giáo dục ý thức xây dựng nông thôn mới cho đoàn viên thanh niên huyện Tiên Yên - tỉnh
Quảng Ninh/ Đoàn Hồng Khuyên: 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, 2018 . - 112 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4750
Phân loại (DDC): 307.7207059729
*Tóm tắt : Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận về giáo dục ý thức xây dựng nông thôn mới
cho đoàn viên thanh niên. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp giáo dục ý thức
xây dựng nông thôn mới cho đoàn viên thanh niên huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, từ đó khảo
nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Kiểm - PGS.TS
028. Đỗ, Quế Chuyên.
Đời sống văn hóa của người Mông ở huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) từ năm 2005 đến
năm 2017/ Đỗ Quế Chuyên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt
Nam: 8.22.90.13 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 105 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4977
Phân loại (DDC): 305.89597209597177
*Tóm tắt : Tìm hiểu khái quát vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, xã hội của
cộng đồng dân tộc Mông ở huyện Mƣờng Chà. Khảo sát, đánh giá thực trạng đời sống văn hoá
(cả vật chất, tinh thần và xã hội) của ngƣời Mông ở huyện Mƣờng Chà từ năm 2005 đến năm
2017. Đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp chủ yếu nhằm giữ gìn và phát huy văn hoá của dân tộc
Mông ở Mƣờng Chà hiện nay.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Hoàng Linh - TS
029. Huỳnh, Thị Nghĩa.
Giáo dục phòng chống tảo hôn cho cộng đồng các dân tộc thiểu số huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú
Yên/ Huỳnh Thị Nghĩa: 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, 2018 . - 91 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4728
Phân loại (DDC): 306.810959756
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về giáo dục phòng chống tảo hôn cho cộng đồng các
dân tộc thiểu số. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp giáo dục phòng chống
tảo hôn cho cộng đồng các dân tộc thiểu số huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.
Ngƣời hƣớng dẫn : Từ Đức Văn - PGS.TS
030. Lê, Thị Huyền Linh.
Huy động các lực lượng xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã tại thị xã
Sông Cầu, tỉnh Phú Yên/ Lê Thị Huyền Linh: 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, 2018 . - 91
tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4738
Phân loại (DDC): 307.720959755
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về xây dựng nông thôn mới và lí luận về huy động các lực
lƣợng xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới ở nƣớc ta. Khảo sát đánh giá thực trạng và đề
xuất, khảo nghiệm các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động các lực lƣợng xã hội của
mặt trận tổ quốc xã tham gia xây dựng nông thôn mới ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phan Trọng Ngọ - PGS.TS
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031. Nguyễn, Thị Hằng.
Xây dựng nông thôn mới ở xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên từ năm 2009 đến
năm 2015/ Nguyễn Thị Hằng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt
Nam: 8.22.90.13 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 100 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4976
Phân loại (DDC): 307.7209597177090512
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản về xây dựng nông thôn mới. Đánh giá
thực trạng thực hiện chƣơng trình xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Chăn huyện Điện Biên,
tỉnh Điện Biên, chỉ ra đƣợc những thành tựu đạt đƣợc, những tồn tại và nguyên nhân. Đề xuất
một số giải pháp chủ yếu nhằm duy trì và thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới của xã
Thanh Chăn huyện Điện Biên trong các giai đoạn tiếp theo.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đào Tuấn Thành - PGS.TS
032. Nguyễn, Thị Mến.
Giáo dục văn hóa truyền thống địa phương cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động trải nghiệm
trong cộng đồng ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Thị Mến: 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, 2018 . - 122 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4691
Phân loại (DDC): 306.4308330959735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về giáo dục văn hóa truyền thống địa phƣơng cho trẻ 5-6
tuổi thông qua hoạt động trải nghiệm trong cộng đồng. Khảo sát thực trạng và đề xuất khảo
nghiệm một số biện pháp giáo dục văn hóa truyền thống địa phƣơng cho trẻ 5-6 tuổi thông qua
hoạt động trải nghiệm trong cộng đồng ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Hoàng Thanh Thúy - PGS.TS
033. Nguyễn, Tiến Phƣơng.
Công cuộc xây dựng nông thôn mới ở xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên từ năm
2012 đến 2017/ Nguyễn Tiến Phƣơng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch
sử Việt Nam: 8.22.90.13 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 112 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4979
Phân loại (DDC): 307.720959733090512
*Tóm tắt : Tổng quan các yếu tố tác động đến công cuộc xây dựng nông thôn mới ở xã Mai
Động từ năm 2012 đến năm 2017. Phân tích quá trình xây dựng nông thôn mới và đƣa ra một số
nhận xét về công cuộc xây dựng nông thôn mới ở xã Mai Động từ năm 2012 đến năm 2017. Qua
đó góp phần đƣa ra một số quan điểm đánh giá, giải pháp để các nhà lãnh đạo địa phƣơng có thể
tham khảo áp dụng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Ngọc Cơ - PGS.TS
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034. Phạm, Thị Thanh Huyền.
Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp, ứng xử với người dân cho đội ngũ công chức xã huyện Sa Pa
tỉnh Lào Cai/ Phạm Thị Thanh Huyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học, Chuyên ngành: Giáo dục và
phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 101 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4690
Phân loại (DDC): 302.0715
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về bồi dƣỡng kĩ năng giao tiếp, ứng xử với ngƣời dân
cho đội ngũ cán bộ, công chức xã. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện
pháp bồi dƣỡng kĩ năng giao tiếp, ứng xử với ngƣời dân cho đội ngũ cán bộ, công chức xã huyện
Sa Pa; Từ đó khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Thị Lệ Thu - PGS.TS
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
035. Đỗ, Thị Thảo.
Quan hệ đối ngoại của nhà Hán (202 TCN - 220 SCN)/ Đỗ Thị Thảo: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử thế giới: 8.22.90.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . 114 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4974
Phân loại (DDC): 327.510901
*Tóm tắt : Phân tích những nhân tố chủ quan và khách quan tác động đến quan hệ đối ngoại
của nhà Hán. Khôi phục và mô tả quan hệ đối ngoại của nhà Hán với các bộ lạc Hung Nô, các
vƣơng quốc trên bán đảo Triều Tiên, các nƣớc Tây Vực, các tiểu quốc trên quần đảo Nhật Bản,
Nam Việt và Âu Lạc. Trên cơ sở đó đƣa ra đánh giá về kết quả và tác động của quan hệ đối ngoại
của nhà Hán.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Kiều Trang - TS
330. KINH TẾ HỌC
036. Đặng, Đình Sơn.
Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Lai Châu từ năm 2004 đến năm 2017/
Đặng Đình Sơn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam:
8.22.90.13 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 102 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4980
Phân loại (DDC): 330.959717309051
*Tóm tắt : Làm rõ những nhân tố tác động đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội của thành
phố Lai Châu từ năm 2004 đến năm 2017. Phục dựng quá trình phát triển kinh tế của thành phố
Lai Châu từ năm 2004 đến năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;
Thƣơng mại và dịch vụ; Nông nghiệp; Xây dựng đô thị và kết cấu hạ tầng. Từ đó rút ra nhận xét
về quá trình phát triển kinh tế của thành phố. Đƣa ra những chuyển biến xã hội của thành phố Lai
Châu trên các lĩnh vực cơ cấu dân cƣ và lao động; Đời sống văn hóa; Giáo dục; Văn hóa thông
tin; Y tế và môi trƣờng; Công tác dân tộc và tôn giáo; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội… từ
năm 2004 đến năm 2017.
Ngƣời hƣớng dẫn : Dƣơng Duy Bằng - TS
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037. Nguyễn, Duy Cƣơng.
Nghiên cứu phát triển kinh tế huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc/ Nguyễn Duy Cƣơng: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học: 8.31.05.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2018 . - 92 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4636
Phân loại (DDC): 330.0959723
*Tóm tắt : Đúc kết cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế để vận dụng vào địa bàn cấp
huyện. Đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng, phân tích thực trạng phát triển kinh tế huyện Lập Thạch
giai đoạn 2010- 2016 và đề xuất các giải pháp cho phát triển kinh tế của huyện Lập Thạch, tỉnh
Vĩnh Phúc đến năm 2030.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Minh Tuệ - PGS.TS
038. Nguyễn, Thị Thu.
Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 - 2015/ Nguyễn
Thị Thu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 8.22.90.13 . H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 85 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4975
Phân loại (DDC): 331.1191630
*Tóm tắt : Phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến quá trình giải quyết việc làm cho lao
động nông thôn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 – 2015. Hệ thống và tái hiện lại quá trình giải
quyết việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 – 2015 trên một số lĩnh vực
cơ bản. Rút ra những nhận xét, đánh giá về những thành tựu đạt đƣợc và hạn chế của quá trình
giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 – 2015.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Kiều Trang - TS
039. Nguyễn, Thị Thu Thảo.
Xuất khẩu lao động và ảnh hưởng của nó tới mức sống dân cư ở xã Yển Khê, huyện Thanh
Ba, tỉnh Phú Thọ/ Nguyễn Thị Thu Thảo: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa
lí học: 8.31.05.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 107 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4621
Phân loại (DDC): 339.470959721
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận về xuất khẩu lao động và mức sống dân cƣ, ảnh hƣởng của
xuất khẩu lao động tới mức sống dân cƣ để vận dụng vào địa bàn nghiên cứu là xã Yển Khê,
huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ dƣới góc độ địa lí học. Phân tích hiện trạng, ảnh hƣởng của xuất
khẩu lao động đối với mức sống dân cƣ tại địa bàn nghiên cứu thông qua một số chỉ tiêu về kinh
tế, giáo dục - đào tạo, y tế - chăm sóc sức khỏe và một số chỉ tiêu khác. Định hƣớng và đề xuất
một số giải pháp cho vấn đề xuất khẩu lao động ở xã Yển Khê.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Tƣờng Huy - TS%Nguyễn Thanh Tuấn - TS
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040. Quàng, Thị Hiền.
Kinh tế nông nghiệp huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) từ năm 2007 đến năm 2017/ Quàng
Thị Hiền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 8.22.90.13 . H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 113 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4991
Phân loại (DDC): 338.18597177
*Tóm tắt : Phân tích những điều kiện cơ bản, những yếu tố thuận lợi và khó khăn phục vụ cho
sự phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Mƣờng Ảng trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2017.
Khôi phục một cách toàn diện, hệ thống và tƣơng đối khách quan quá trình phát triển của kinh tế
nông nghiệp huyện Mƣờng Ảng trong giai đoạn 10 năm từ khi thành lập huyện đến năm 2017.
Phân tích và rút ra đƣợc một số nhận xét về đặc điểm phát triển, những thành tựu, tác động hạn
chế của kinh tế nông nghiệp huyện Mƣờng Ảng trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2017. Trên
cơ sở đó, gợi mở một số vấn đề liên quan đến định hƣớng phát triển lâu dài của ngành kinh tế
nông nghiệp trên địa bàn huyện trong tƣơng lai.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phan Ngọc Huyền - PGS.TS
041. Trần, Anh Đức.
So sánh quá trình hoạt động của công ty Đông Ấn Anh tại Đại Việt và Ấn Độ thế kỉ XVII XVIII/ Trần Anh Đức: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam:
8.22.01.93 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 142 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4986
Phân loại (DDC): 338.7095970903
*Tóm tắt : So sánh, chỉ ra những điểm tƣơng đồng và khác biệt khi Công ty Đông Ấn Anh
xâm nhập và triển khai hoạt động tại Đại Việt và Ấn Độ thế kỉ XVII và XVIII. Từ đó, nhìn nhận
khách quan về tính chủ động hay thụ động của mỗi quốc gia khi tham gia hội nhập thƣơng mại
quốc tế thời sơ kì cận đại.
Ngƣời hƣớng dẫn : Văn Ngọc Thành - PGS.TS
042. Trần, Hữu Thân.
Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tủa Chùa từ năm 2000 đến năm 2015/ Trần Hữu Thân:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 8.22.90.13 . - H.: Đại học
Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 115 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4978
Phân loại (DDC): 330.9597177051
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về chuyển biến kinh tế, xã hội của huyện Tủa Chùa từ
năm 2000 đến năm 2015. Phân tích những chuyển biến kinh tế, xã hội của huyện Tủa Chùa từ
năm 2000 đến năm 2015, để thấy đƣợc sự phát triển cũng nhƣ hạn chế, chỉ ra những bài hoc kinh
nghiệm cho các cấp quản lí từ đó đƣa những giải pháp, phù hợp hơn góp phần thức đẩy kinh tế,
xã hội huyện Tủa Chùa ngày càng phát triển.
Ngƣời hƣớng dẫn : Văn Ngọc Thành - PGS.TS
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340. LUẬT PHÁP
043. Bùi, Duy Chuân.
Phối hợp giữa Trung tâm Học tập Cộng đồng với lực lượng xã hội trong giáo dục pháp luật
cho người dân ở huyện Kim Thành, tỉnh hải Dương/ Bùi Duy Chuân: 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, 2018 . - 95 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4688
Phân loại (DDC): 340.0715
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về phối hợp giữa Trung tâm Học tập Cộng đồng với các
lực lƣợng xã hội trong giáo dục pháp luật về ý thức chấp hành và hành vi tham gia giao thông cho
ngƣời dân. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả phối hợp
giữa Trung tâm Học tập Cộng đồng với các lực lƣợng xã hội trong giáo dục pháp luật về ý thức
chấp hành và hành vi tham gia giao thông cho ngƣời dân trên địa bàn huyện Kim Thành đáp ứng
yêu cầu học tập và phát triển kinh tế, xã hội của huyện.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đỗ Thị Hạnh Phúc - PGS.TS
044. Phạm, Thị Minh Trà.
Giáo dục ý thức thực hiện Luật an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả tươi cho nông dân
thành phố Hải Phòng/ Phạm Thị Minh Trà: 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, 2018 . - 107 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4707
Phân loại (DDC): 344.0423207059735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về tuyên truyền, phổ biến, “Giáo dục ý thức thực hiện
Luật An toàn Thực phẩm trong sản xuất rau, quả tƣơi cho nông dân”. Phân tích, đánh giá, tìm
hiểu thực trạng và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cƣờng, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả việc
giáo dục ý thức thực hiện Luật An toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả tƣơi cho nông dân
thành phố Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Hoàng Anh Phƣớc - TS
350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ
045. Nguyễn, Thị Trà Giang.
Tổ chức quản lí hành chính ở vùng đất Đông Nam Bộ (thế kỉ XVI - thế kỉ XVIII)/ Nguyễn Thị
Trà Giang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 8.22.90.13 . H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 117 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4989
Phân loại (DDC): 351.5977
*Tóm tắt : Khái quát về vùng đất Đông Nam Bộ và quá trình khai hoang của chúa Nguyễn từ
thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Tái hiện quá trình xác lập các đơn vị hành chính, cách thức tổ chức quản
lý các đơn vị dân cƣ tại vùng Đông Nam Bộ từ thế kỷ 16 - 18. Rút ra một số nhận xét về kết quả
và vai trò của tổ chức quản lý hành chính của chúa Nguyễn tại vùng Đông Nam Bộ.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thu Hiền - TS
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360. VẤN ĐỀ VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
046. Hà, Thị Mai Anh.
Quản lí và xử lí CTR sinh hoạt đô thị tại thành phố Hà Nội/ Hà Thị Mai Anh: Luận văn Thạc
sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học: 8.31.05.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 .
- 116 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4623
Phân loại (DDC): 363.728506
*Tóm tắt : Tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý, xử lý CTR trên thế
giới và Việt Nam để từ đó đánh giá khối lƣợng, thành phần CTR sinh hoạt phát sinh tại thành phố
Hà Nội. Đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng, phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả công tác quản lý và xử lý CTR tại thành phố Hà Nội.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đỗ Thị Minh Đức - GS.TS
047. Hà, Trần Thị Mỹ Dung.
Huy động các lực lượng xã hội tham gia công tác giảm nghèo trên địa bàn xã, tỉnh Phú Yên/
Hà Trần Thị Mỹ Dung: 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, 2018 . - 95 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4727
Phân loại (DDC): 362.580959755
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về cộng đồng, cộng đồng xã, các lực lƣợng xã hội trong
cộng đồng, sự phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng xã; lý luận về huy động các lực lƣợng xã
hội tham gia công tác giảm nghèo trên địa bàn xã. Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng và đề
xuất các biện pháp huy động các lực lƣợng xã hội tham gia công tác giảm nghèo trên địa bàn xã,
tỉnh Phú Yên.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Minh Nguyệt - PGS.TS
048. Lƣơng, Thị Thoa.
Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên với công cuộc xóa đói, giảm nghèo (2011 - 2015)/ Lƣơng
Thị Thoa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 8.22.90.13 . H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 95 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4972
Phân loại (DDC): 362.5808209597177
*Tóm tắt : Khái quát các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên, đánh giá thực
trạng đói nghèo của Điện Biên trƣớc năm 2011, chủ trƣơng và các biện pháp xóa đói, giảm nghèo
của tỉnh. Làm rõ những giải pháp mà Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên thực hiện trong quá
trình xóa đói giảm nghèo, làm rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của công cuộc xóa
đói, giảm nghèo của Hội; qua đó khẳng định đƣợc vị trí, vai trò của phụ nữ Điện Biên nói riêng
và phụ nữ Việt Nam nói chung trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Đề xuất
những giải pháp cơ bản để nâng cao hơn nữa vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên
trong công tác xóa đói, giảm nghèo thời gian tới.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đỗ Thanh Bình - GS.TS
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049. Nguyễn, Văn Bình.
Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh THPT dựa vào cộng đồng ở huyện Thanh Hà, tỉnh
Hải Dương/ Nguyễn Văn 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, 2018 . - 115 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4736
Phân loại (DDC): 363.120712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về giáo dục pháp luật nói chung, giáo dục an toàn giao
thông nói riêng cho học sinh Trung học phổ thông. Phân tích thực trạng ý thức và hành vi tham
gia giao thông của học sinh THPT, thực trạng giáo dục an toàn giao thông cho học sinh THPT
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dƣơng từ đó phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến thực trạng.
Đề xuất các biện pháp giáo dục an toàn giao thông cho học sinh THPT với dự tham gia của các
lực lƣợng cộng đồng. Khảo nghiệm và thực nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Minh Mục - PGS.TS
050. Vũ, Thị Lan.
Phối hợp giữa các lực lượng cộng đồng trong giáo dục phòng chống bạo lực gia đình cho
phụ nữ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương/ Vũ Thị Lan: 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,
2018 . - 97 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4737
Phân loại (DDC): 362.829270959734
*Tóm tắt : Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về phối hợp các lực lƣợng cộng đồng trong
giáo dục phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ. Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp
phối hợp các lực lƣợng cộng đồng trong giáo dục phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dƣơng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Bích Liên - TS
370. GIÁO DỤC
051. Bùi, Thị Thanh Hải.
Quản lí đội ngũ giáo viên Mầm non huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội theo tiếp cận quản
lí nguồn nhân lực/ Bùi Thị Thanh Hải: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 104 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4885
Phân loại (DDC): 372.1100959731
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận quản
lý nguồn nhân lực. Khảo sát, phân tích thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý đội ngũ giáo
viên mầm non huyện Đan Phƣợng, thành phố Hà Nội theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực. Khảo
nghiệm tính cần thiết và khả thi của biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên mầm non.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Xuân Thức - PGS.TS
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052. Chung, Tiến Thành.
Quản lí hoạt động tổ chuyên môn đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
ở trường THPT huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng/ Chung Tiến Thành: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018
. - 118 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4851
Phân loại (DDC): 373.1140959765
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lí hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trƣởng
trƣờng THPT đáp ứng yêu cầu chƣơng trình giáo dục phổ thông tổng thể. Khảo sát, đánh giá thực
trạng và đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trƣởng ở trƣờng
THPT huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu chƣơng trình giáo dục tổng thể.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Lộc - GS.TS
053. Đào, Quốc Luật.
Quản lí dạy học môn tiếng Anh ở các trường THCS huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên theo định
hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh/ Đào Quốc Luật: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . 99 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4919
Phân loại (DDC): 373.11020959733
*Tóm tắt : Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý dạy học tiếng Anh trong nhà trƣờng THCS
theo định hƣớng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực
trạng và đề xuất những biện pháp quản lý dạy học Tiếng Anh tại các trƣờng THCS huyện Văn
Lâm, tỉnh Hƣng Yên theo định hƣớng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh.
Ngƣời hƣớng dẫn : Vũ Đình Chuẩn - TS
054. Đinh, Chí Vinh.
Quản lí dạy học môn Toán ở các trường Trung học phổ thông thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng theo tiếp cận năng lực/ Đinh Chí Vinh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 109 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4850
Phân loại (DDC): 373.11020959765
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận của mô hình quản lí dạy học môn Toán theo định hƣớng
tiếp cận năng lực ngƣời học. Khảo sát, đánh giá thực trạng nhằm xác định những điểm mạnh,
điểm yếu, cơ hội, thách thức và đề xuất, khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp quản lí hoạt
động dạy học môn Toán theo theo tiếp cận năng lực ngƣời học tại các trƣờng THPT trên địa bàn
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Bùi Thế Hợp - TS
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055. Đinh, Ngọc Hùng.
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh Tiểu học
trên địa bàn thành phố Hòa Bình/ Đinh Ngọc Hùng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 87 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4650
Phân loại (DDC): 372.86
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về giáo dục thể chất ở trƣờng Tiểu học. Khảo sát đánh giá
thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng công tác giáo dục thể chất đối
với học sinh Tiểu học trên địa bàn thành phố Hòa Bình.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Tấn Dũng - TS
056. Đỗ, Minh Hoàng.
Phối hợp các lực lượng xã hội trong đánh giá cán bộ quản lí trường Tiểu học, thị xã Sông
Cầu, tỉnh Phú Yên/ Đỗ Minh Hoàng: 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, 2018 . - 95 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4689
Phân loại (DDC): 372.12011959755
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phối hợp các lực lƣợng xã hội trong đánh giá
cán bộ quản lý ở các trƣờng Tiểu học. Nghiên cứu, phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp phối
hợp các lực lƣợng xã hội trong đánh giá cán bộ quản lý trƣờng Tiểu học, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh
Phú Yên.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS
057. Đỗ, Thị Vân Anh.
Quản lí đảm bảo an toàn cho trẻ ở các trường Mầm non trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Hải Phòng trong bối cảnh hiện nay/ Đỗ Thị Vân Anh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 100 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4848
Phân loại (DDC): 373.12620959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đảm bảo an toàn cho trẻ ở các
trƣờng Mầm non. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đảm
bảo an toàn cho trẻ ở các trƣờng Mầm non trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trong
bối cảnh hiện nay.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Quốc Trị - TS
058. Đỗ, Xuân Hùng.
Quản lí hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi tại các trường Trung học phổ thông thành phố Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng/ Đỗ Xuân Hùng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản
lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 97 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4853
Phân loại (DDC): 373.12540959765
*Tóm tắt : Nghiên cứu c sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dƣỡng học sinh giỏi ở các trƣờng
THPT. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng học
sinh giỏi ở các trƣờng THPT thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Khảo nghiệm tính cần thiết và
tính khả thi của các biện pháp quản đƣợc đề xuất.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thành Vinh - PGS.TS
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059. Đồng, Thị Huế.
Quản lí dạy học môn Hóa học ở các trường Trung học cơ sở huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng
Ninh theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề/ Đồng Thị Huế: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2018 . - 90 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4845
Phân loại (DDC): 373.11020959729
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về: một số vấn đề về quản lí dạy học môn Hóa ở trƣờng
THCS; một số vấn đề về năng lực và phát triển năng lực; năng lực giải quết vấn đề của học sinh
THCS… Điều tra, phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hƣởng và đề xuất biện pháp quản lý góp
phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Hoá học theo định hƣớng phát triển năng lực giải quyết vấn
đề cho học sinh.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đỗ Văn Đoạt - PGS.TS
060. Hà, Thanh Nhiễu.
Phát triển chương trình bồi dưỡng giáo viên Mầm non huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh đáp
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục/ Hà Thanh Nhiễu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 127 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4873
Phân loại (DDC): 372.1100959729
*Tóm tắt : Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về phát triển chƣơng trình, quản lý phát triển
chƣơng trình bồi dƣỡng giáo viên Mầm non. Khảo sát, phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp
phát triển chƣơng trình bồi dƣỡng giáo viên Mầm non huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh đáp ứng
yêu cầu đổi mới giáo dục.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đào Thị Oanh - PGS.TS
061. Hoàng, Thị Lựu.
Quản lí hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ suy dinh dưỡng ở trường Mầm non
huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi/ Hoàng Thị Lựu: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2018 . - 93 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4920
Phân loại (DDC): 372.3730959734
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động nuôi dƣỡng và chăm sóc sức khỏe
trẻ suy dinh dƣỡng ở trƣờng Mầm non theo chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Phân tích, đánh giá
thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động nuôi dƣỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ
suy dinh dƣỡng ở trƣờng Mầm non huyện Kinh Môn theo chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Khảo
nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Bích Thủy - TS
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062. Hoàng, Thị Thanh Nguyệt.
Phối hợp các lực lượng cộng đồng trong phòng chống bạo lực học đường tại các trường
Trung học cơ sở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng/ Hoàng Thị Thanh Nguyệt: 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, 2018 . - 105 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4744
Phân loại (DDC): 373.17820959735
*Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận về phối hợp các lực lƣợng cộng đồng trong phòng chống
bạo lực học đƣờng tại các trƣờng Trung học cơ sở. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một
số biện pháp nhằm phối hợp hiệu quả các lực lƣợng cộng đồng trong phòng chống bạo lực học
đƣờng tại các trƣờng Trung học cơ sở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Thị Mỵ Lƣơng - PGS.TS
063. Hoàng, Văn Dũng.
Dạy nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường
xuyên huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng/ Hoàng Văn Dũng: 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, 2018 . - 96 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4745
Phân loại (DDC): 374.013
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo
dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thƣờng xuyên. Khảo sát thực trạng dạy và đề xuất các biện pháp
nâng cao chất lƣợng dạy nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp –
Giáo dục Thƣờng xuyên huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu xã hội; Từ đó
khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp.
Ngƣời hƣớng dẫn : Từ Đức Văn - PGS.TS
064. Lâm, Mã Quốc Dũng.
Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật ở các trường Trung học phổ thông thành phố
Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng/ Lâm Mã Quốc Dũng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 107 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4852
Phân loại (DDC): 373.13950959769
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật ở
các trƣờng THPT. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động
nghiên cứu khoa học kỹ thuật ở các trƣờng THPT thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Khảo
nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ
thuật đề xuất.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Xuân Thức - PGS.TS
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065. Lê, Thị Bích Phƣợng.
Quản lý giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường
THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đáp ứng nhu cầu xã hội/ Lê Thị Bích Phƣợng: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm
Hà Nội, 2018 . - 116 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4914
Phân loại (DDC): 373.01190959733
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua
hoạt động trải nghiệm ở các trƣờng THCS. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất
biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trƣờng THCS
huyện Phù Cừ, tỉnh Hƣng Yên đáp ứng nhu cầu xã hội.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Vũ Bích Hiền - PGS.TS
066. Lê, Thị Giang.
Quản lý thiết bị dạy học ở các trường Trung học phổ thông huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng
đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học/ Lê Thị Giang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo
dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 102 tr.
+ phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4855
Phân loại (DDC): 373.1330959765
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý việc sử dụng thiết bị dạy học ở trƣờng Trung
học phổ thông. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý việc sử dụng
thiết bị dạy học ở trƣờng Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng đáp
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thành Vinh - PGS.TS
067. Lê, Thị Mỹ Linh.
Huy động cộng đồng tham gia xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở huyện Tây
Hòa, tỉnh Phú Yên/ Lê Thị Mỹ Linh: 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, 2018 . - 89 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4739
Phân loại (DDC): 372.1190959755
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc xây dựng trƣờng Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp huy động cộng đồng xây dựng
các trƣờng Tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.
Ngƣời hƣớng dẫn : Vũ Thị Thúy Hằng - TS
068. Nguyễn, Đức Nam.
Huy động cộng đồng trong tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở trường Trung học
cơ sở quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Đức Nam: 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, 2018 . - 109 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4684
Phân loại (DDC): 373.01180959735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về sự huy động cộng đồng trong tổ chức các hoạt động
trải nghiệm ở trƣờng THCS. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp huy động
cộng đồng trong tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trƣờng THCS Quận Dƣơng
Kinh, thành phố Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Từ Đức Văn - PGS.TS
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069. Nguyễn, Đức Nam.
Phối hợp giữa Phòng Giáo dục với các lực lượng xã hội trong rèn luyện và phát triển Võ cổ
truyền cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở tại huyện Sa Pa - Lào Cai/ Nguyễn Đức Nam:
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, 2018 . - 103 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4749
Phân loại (DDC): 372.8609597167
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về phối hợp giữa Phòng Giáo dục với lực lƣợng xã hội
trong rèn luyện và phát triển Võ cổ truyền cho học sinh các trƣờng Tiểu học, THCS. Khảo sát,
phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp phối hợp giữa Phòng Giáo dục với lực
lƣợng xã hội trong rèn luyện phát triển Võ cổ truyền cho học sinh các trƣờng Tiểu học, THCS
huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Ngƣời hƣớng dẫn : Bùi Thế Hợp - TS
070. Nguyễn, Hồng Đào.
Quản lí dạy học môn Toán ở các trường Trung học cơ sở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
theo định hướng phát triển năng lực học sinh/ Nguyễn Hồng Đào: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . 122 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4901
Phân loại (DDC): 373.11020959729
*Tóm tắt : Xác định cơ sở lý luận về quản lý dạy học ở trƣờng Trung học cơ sở. Điều tra, khảo
sát làm rõ thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý dạy học môn Toán ở các trƣờng Trung
học cơ sở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh theo định hƣớng phát triển năng lực học sinh.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trịnh Văn Minh - PGS.TS
071. Nguyễn, Hữu Hanh.
Quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ
sở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng/ Nguyễn Hữu Hanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 132 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4863
Phân loại (DDC): 373.01190959769
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học.
Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học
sinh trƣờng Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Kế Hào - PGS.TSKH
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072. Nguyễn, Mạnh Hải.
Huy động các nguồn lực cộng đồng trong xây dựng cơ sở vật chất cho các trường Phổ thông
Dân tộc bán trú, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Mạnh 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,
2018 . - 94 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4752
Phân loại (DDC): 373.1609597167
*Tóm tắt : Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về mô hình trƣờng Phổ thông Dân tộc bán trú,
công tác đầu tƣ và xây dựng cơ sở vật chất cho các mô hình này; Nguồn lực cộng đồng và các
biện pháp huy động nguồn lực cộng đồng trong đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất nhà trƣờng. Khảo
sát, đánh giá thực trạng và đề xuất những biện pháp tăng cƣờng huy động các nguồn lực cộng
đồng trong xây cơ sở vật chất cho các trƣờng Phổ thông Dân tộc trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh
Lào Cai hiện nay.
Ngƣời hƣớng dẫn : Khúc Năng Toàn - TS
073. Nguyễn, Sơn Hà.
Quản lí hoạt động giáo dục ở các Trung tâm Học tập Cộng đồng cấp xã, huyện Hải Hà, tỉnh
Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới/ Nguyễn Sơn Hà: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018
. - 133 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4874
Phân loại (DDC): 374.959729
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động giáo dục của các Trung tâm Học tập Cộng
đồng cấp xã và quản lý hoạt động giáo dục của Trung tâm Học tập Cộng đồng cấp xã đáp ứng
yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý hoạt
động giáo dục của Trung tâm Học tập Cộng đồng cấp xã, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đáp
ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Khảo nghiệm các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đã
đề xuất.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Đức Hiếu - TS
074. Nguyễn, Thanh Hà.
Phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng theo tiếp cận quản lí
nguồn nhân lực/ Nguyễn Thanh Hà: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản
lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 89 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4913
Phân loại (DDC): 372.110959769
*Tóm tắt : Phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý phát triển đội
ngũ giáo viên nói chung và giáo viên Tiểu học nói riêng làm cơ sở lý luận cho đề xuất các biện
pháp phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học huyện Lâm Hà. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số
biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học huyện Lâm Hà theo tiếp cận quản lý nguồn nhân
lực.
Ngƣời hƣớng dẫn : Cao Xuân Liễu - TS
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075. Nguyễn, Thanh Nhã.
Quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THPT huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
theo hướng phát triển năng lực dạy học cho giáo viên/ Nguyễn Thanh Nhã: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2018 . - 112 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4906
Phân loại (DDC): 373.1140959769
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động tổ chuyên môn và quản lý hoạt động tổ
chuyên môn ở trƣờng THPT theo hƣớng phát triển năng lực dạy học cho giáo viên. Khảo sát,
phân tích thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trƣờng
THPT huyện Đơn Dƣơng, tỉnh Lâm Đồng theo hƣớng phát triển năng lực dạy học cho giáo viên.
Ngƣời hƣớng dẫn : Bùi Minh Hiền - PGS.TS
076. Nguyễn, Thành Đô.
Quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường Trung học phổ
thông huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng thông qua hoạt động trải nghiệm/ Nguyễn Thành Đô: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2018 . - 107 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4871
Phân loại (DDC): 373.0119
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận quản lý giáo dục giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân
tộc thiểu số thông qua hoạt động trải nghiệm. Khảo sát, phân tích thực trạng, các yếu tố ảnh
hƣởng và đề xuất biện pháp quản lý giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số ở các
trƣờng Trung học phổ thông huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đỗ Văn Đoạt - PGS.TS
077. Nguyễn, Thị Dung.
Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng hợp tác cho học sinh Tiểu học thành phố Cẩm Phả, tỉnh
Quảng Ninh trong bối cảnh hiện nay/ Nguyễn Thị Dung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 103 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4912
Phân loại (DDC): 372.374
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng hợp tác cho học
sinh Tiểu học. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ
năng hợp tác cho học sinh Tiểu học ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Khảo nghiệm các
biện pháp đề xuất để xác định tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Quốc Trị - TS
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078. Nguyễn, Thị Hồng.
Quản lí hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực cho học sinh Trung
học cơ sở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh hiện nay/ Nguyễn Thị Hồng:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học
Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 113 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4902
Phân loại (DDC): 373.11020959729
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý dạy học theo hƣớng phát triển năng lực cho
học sinh THCS. Khảo sát, phân tích thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lí dạy học môn
Ngữ văn theo hƣớng phát triển năng lực cho học sinh THCS thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng
Ninh trong bối cảnh hiện nay. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề
xuất.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Quốc Trị - TS
079. Nguyễn, Thị Hồng Phƣơng.
Huy động các nguồn lực cộng đồng trong duy trì phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi ở
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương/ Nguyễn Thị Hồng Phƣơng: 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,
2018 . - 98 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4687
Phân loại (DDC): 372.01150959734
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về huy động các nguồn lực cộng đồng trong duy trì phổ
cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp huy
động các nguồn lực cộng đồng trong duy trì phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi ở huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Hoàng Tiến Dũng - TS
080. Nguyễn, Thị Huyền Trang.
Quản lí bồi dưỡng năng lực quản lí nhà trường cho Hiệu trưởng các trường Mầm non thành
phố Hòa Bình/ Nguyễn Thị Huyền Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 97 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4921
Phân loại (DDC): 372.1200959719
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dƣỡng năng lực quản lý nhà
trƣờng cho Hiệu trƣởng các trƣờng Mầm non. Khảo sát, phân tích thực trạng và đề xuất xây dựng
hệ thống các biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng năng lực quản lý nhà trƣờng cho Hiệu
trƣởng các trƣờng Mầm non của thành phố Hòa Bình tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Hòa Bình.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trịnh Thị Xim - TS
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081. Nguyễn, Thị Hƣơng Giang.
Quản lý dạy nghề tại các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên tỉnh
Hòa Bình theo tiếp cận năng lực thực hiện/ Nguyễn Thị Hƣơng Giang: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018
. - 113 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4916
Phân loại (DDC): 373.01130959719
*Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý dạy nghề tại các Trung tâm Giáo dục Nghề
nghiệp – Giáo dục Thƣờng xuyên theo tiếp cận năng lực thực hiện. Đánh giá thực trạng và đề
xuất một số biện pháp quản lý dạy nghề theo tiếp cận năng lực thực hiện tại các Trung tâm Giáo
dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thƣờng xuyên tỉnh Hoà Bình.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Văn Lê - PGS.TS
082. Nguyễn, Thị Minh Thủy.
Giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học ở thành phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương dựa vào cộng đồng/ Nguyễn Thị Minh Thủy: 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,
2018 . - 110 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4686
Phân loại (DDC): 372.3709597
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về giáo dục phòng chống tai nạn thƣơng tích cho học sinh
Tiểu học dựa vào cộng đồng. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp giáo dục phòng
chống tai nạn thƣơng tích cho học sinh Tiểu học ở thành phố Hải Dƣơng dựa vào cộng đồng. Tổ
chức khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Thị Tố Oanh - TS
083. Nguyễn, Thị Phƣơng Lâm.
Quản lí dạy học môn Đạo đức ở các trường Tiểu học thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
theo hướng phát triển năng lực học sinh/ Nguyễn Thị Phƣơng Lâm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . 99 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4918
Phân loại (DDC): 372.11020959734
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý dạy học môn Đạo đức của Hiệu trƣởng các
trƣờng Tiểu học theo hƣớng phát triển năng lực học sinh. Đánh giá, phân tích thực trạng và đề
xuất các biện pháp quản lý dạy học môn Đạo đức của Hiệu trƣởng các trƣờng Tiểu học thành phố
Hải Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng theo hƣớng phát triển năng lực học sinh. Khảo sát tính cần thiết và
tính khả thi của các biện pháp đề xuất.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trƣơng Thị Bích - PGS.TS
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084. Nguyễn, Thị Thủy Tiên.
Quản lí khắc phục tình trạng học sinh dân tộc thiểu số bỏ học ở các trường Trung học cơ sở
huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng/ Nguyễn Thị Thủy Tiên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 101 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4854
Phân loại (DDC): 373.129130959765
*Tóm tắt : Xác lập cơ sở lý luận về quản lý khắc phục tình trạng học sinh dân tộc thiểu số bỏ
học ở trƣờng các THCS vùng miền núi còn nhiều khó khăn. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề
xuất một số biện pháp quản lý của Hiệu trƣởng trƣờng Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lạc
Dƣơng tỉnh Lâm Đồng nhằm khắc phục tình trạng học sinh dân tộc thiểu số bỏ học.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Quốc Thành - GS.TS
085. Nguyễn, Thị Thức.
Quản lí hoạt động trải nghiệm của học sinh các trường Trung học cơ sở quận Đồ Sơn thành
phố Hải Phòng/ Nguyễn Thị Thức: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí
giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 117 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4880
Phân loại (DDC): 373.180959735
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở lý luận về quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh ở các trƣờng
THCS. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm của học
sinh các trƣờng THCS quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Hoàng Yến - GS.TS
086. Nguyễn, Thị Tuyết.
Tổ chức giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ Mẫu giáo dựa vào cộng đồng ở huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương/ Nguyễn Thị Tuyết: 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, 2018 . - 108 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4685
Phân loại (DDC): 372.370959734
*Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về tổ chức giáo dục kỹ năng tự phục vụ dựa vào cộng đồng cho
trẻ mẫu giáo. Phân tích thực trạng và đề xuất các biện pháp tổ chức giáo dục kĩ năng tự phục vụ
dựa vào cộng đồng cho trẻ mẫu giáo tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS
087. Nguyễn, Thị Ƣớc.
Quản lí hoạt động dạy học môn Ngữ văn ở các trường Trung học cơ sở quận Đồ Sơn, thành
phố Hải Phòng theo định hướng phát triển năng lực học sinh/ Nguyễn Thị Ƣớc: Luận văn Thạc
sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2018 . - 109 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4917
Phân loại (DDC): 373.130959735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo định
hƣớng phát triển năng lực học sinh ở trƣờng THCS. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và
đề xuất khảo nghiệm các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng
phát triển năng lực học sinh ở các trƣờng THCS quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Xuân Hải - PGS.TS
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088. Nguyễn, Thừa.
Quản lí dạy học môn Vật lí ở trường Trung học phổ thông huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
theo hướng phát triển năng lực học sinh/ Nguyễn Thừa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 104 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4859
Phân loại (DDC): 373.11020959769
*Tóm tắt : Xác định những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý dạy học môn Vật lý ở trƣờng
Trung học phổ thông theo hƣớng phát triển năng lực. Nghiên cứu, phân tích thực trạng và đề xuất
biện pháp quản lý dạy học môn Vật lý ở các trƣờng Trung học phổ thông huyện Đức Trọng, tỉnh
Lâm Đồng theo hƣớng phát triển năng lực tìm tòi khám phá thế giới tự nhiên.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đinh Quang Báo - GS.TS
089. Nguyễn, Trƣờng Chinh.
Đào tạo nghề cho thanh niên gắn với cộng đồng nghề huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn
Trƣờng Chinh: 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, 2018 . - 95 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4692
Phân loại (DDC): 370.11309597167
*Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về gắn kết giữa đào tạo nghề với cộng đồng nghề trong đào tạo
nghề và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng. Khảo sát, đánh
giá thực trạng và đề xuất các biện pháp gắn kết đào tạo nghề với cộng đồng nghề ở huyện Sa Pa,
tỉnh Lào Cai.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phan Trọng Ngọ - PGS.TS
090. Nguyễn, Tuấn Khiêm.
Quản lí giáo dục phòng chống bạo lực học đường cho học sinh trường Trung học phổ thông
Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình/ Nguyễn Tuấn Khiêm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 89 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4841
Phân loại (DDC): 373.17820959719
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của các biện pháp quản lý giáo dục phòng chống bạo lực
học đƣờng cho học sinh trƣờng THPT. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp
nâng cao hiệu quả giáo dục phòng chống bạo lực học đƣờng cho học sinh trƣờng THPT Lạc Sơn,
tỉnh Hòa Bình.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Viết Vƣợng - PGS.TS
091. Nguyễn, Văn Diệp.
Quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường Trung học phổ thông huyện Di Linh,
tỉnh Lâm Đồng/ Nguyễn Văn Diệp: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí
giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 115 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4878
Phân loại (DDC): 373.180959769
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận của quản lý hoạt động trải nghiệm ở trƣờng THPT. Khảo
sát thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động trải nghiệm ở trƣờng THPT. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đề
xuất.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Tiến Hùng - PGS.TS
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092. Nguyễn, Văn Hƣng.
Quản lí dạy thêm học thêm trong nhà trường của Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở
huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương/ Nguyễn Văn Hƣng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 110 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4864
Phân loại (DDC): 373.1
*Tóm tắt : Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến: các khái niệm, các quy định, quy
chế dạy thêm học thêm, nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý dạy thêm học thêm. Phát hiện thực
trạng công tác quản lý của Hiệu trƣởng đối với việc dạy thêm học thêm trên địa bàn huyện Kinh
Môn – tỉnh Hải Dƣơng. Đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý của
Hiệu trƣởng đối với dạy thêm học thêm.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Văn Quốc - TS
093. Nguyễn, Văn Minh Dũng.
Quản lí dạy học môn tiếng Anh tại các trường THPT huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng theo
định hướng phát triển năng lực/ Nguyễn Văn Minh Dũng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 120 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4866
Phân loại (DDC): 373.11020959769
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận về hoạt động dạy học tiếng Anh theo định hƣớng phát
triển năng lực ở trƣờng THPT. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý
hoạt động dạy học tiếng Anh của các trƣờng THPT theo định hƣớng phát triển năng lực tại huyện
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Tiến Hùng - PGS.TS
094. Phạm, Đặng Mai Linh.
Quản lí dạy học ở các trường khiếm thính thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu
hòa nhập xã hội/ Phạm Đặng Mai Linh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 104 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4858
Phân loại (DDC): 371.9120959769
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý dạy học trẻ khuyết tật theo hƣớng đáp ứng yêu
cầu hòa nhập xã hội. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý dạy học ở
các trƣờng khiếm thính tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu hòa nhập xã hội.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Xuân Thanh - PGS.TS
095. Phạm, Quốc Hƣng.
Quản lí hoạt động dạy học theo chuyên đề ở trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân
thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình trong bối cảnh đổi mới giáo dục/ Phạm Quốc Hƣng: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ
phạm Hà Nội, 2018 . - 99 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4843
Phân loại (DDC): 373.11020959719
*Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học theo chuyên đề của Hiệu
trƣởng trƣờng THPT. Đánh giá, phân tích thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm quản lý
hoạt động dạy học theo chuyên đề của Hiệu trƣởng trƣờng THPT Lạc Long Quân thành phố Hòa
Bình, tỉnh Hòa Bình trong bối cảnh đổi mới giáo dục.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Kiểm - PGS.TS
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096. Phạm, Thị Hà.
Nghiên cứu lựa chọn bài tập bổ trợ kĩ thuật bơi ếch cho trẻ em 7 - 8 tuổi trường Tiểu học
Nguyễn Bá Lộc, Lê Chân, Hải Phòng/ Phạm Thị Hà: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 94 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4628
Phân loại (DDC): 372.86044
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận của nghiên cứu lựa chọn bài tập bổ trợ kĩ thuật bơi ếch cho
trẻ 7 – 8 tuổi. Nghiên cứu thực trạng; Lựa chọn và đánh giá hiệu quả một số bài tập bổ trợ dạy
kiểu bơi ếch cho trẻ em 7-8 tuổi Trƣờng tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Lê Chân, Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Xuân Sinh - GS.TS
097. Phạm, Thị Mai Anh.
Giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỉ dựa vào cộng đồng tại trường Mầm non trên địa bàn quận
Dương Kinh thành phố Hải Phòng/ Phạm Thị Mai 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,
2018 . - 79 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4693
Phân loại (DDC): 371.940959735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỉ dựa vào cộng đồng tại
trƣờng Mầm non. Khảo sát thực trạng và đề xuất một số biện pháp giáo dục hòa nhập cho trẻ tự
kỉ dựa vào cộng đồng tại trƣờng Mầm non trên địa bàn quận Dƣơng Kinh, thành phố Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đỗ Thị Hạnh Phúc - PGS.TS
098. Phạm, Thị Nga.
Huy động cộng đồng tham gia hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại trường Mầm non Kiến
Quốc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng/ Phạm Thị Nga: 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,
2018 . - 108 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4746
Phân loại (DDC): 372.959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về huy động cộng đồng tham gia hoạt động chăm sóc,
nuôi dƣỡng trẻ tại trƣờng Mầm non. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp huy động
cộng đồng tham gia hoạt động chăm sóc, nuôi dƣỡng trẻ tại trƣờng Mầm non Kiến Quốc, huyện
Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Hồng - PGS.TS
099. Phạm, Thị Nhung.
Quản lí cơ sở vật chất và thiết bị trường Mầm non huyện An Dương thành phố Hải Phòng
theo hướng chuẩn hóa/ Phạm Thị Nhung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 98 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4840
Phân loại (DDC): 372.169597
*Tóm tắt : Hệ thống hoá một số vấn đề lí luận về quản lý cơ sở vật chất và thiết bị trƣờng
Mầm non theo hƣớng chuẩn hóa của Phòng Giáo dục & Đào tạo. Nghiên cứu, phân tích thực
trạng và đề xuất các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị trƣờng Mầm non theo hƣớng
chuẩn hóa của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện An Dƣơng, thành phố Hải Phòng. Khảo nghiệm
tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp đƣợc đề xuất.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Quang Sáng - TS
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100. Phạm, Thị Phƣơng Thanh.
Giáo dục hòa nhập cho trẻ Mẫu giáo có bố (mẹ) là người nước ngoài dựa vào cộng đồng
huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng/ Phạm Thị Phƣơng Thanh: 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, 2018 . - 98 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4747
Phân loại (DDC): 372.6220959735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về giáo dục hòa nhập cho trẻ mẫu giáo có bố (mẹ) là
ngƣời nƣớc ngoài dựa vào cộng đồng. Khảo sát thực trạng và đề xuất, khảo nghiệm về mức độ
cần thiết, mức độ khả thi một số biện pháp giáo dục hòa nhập cho trẻ mẫu giáo có bố (mẹ) là
ngƣời nƣớc ngoài dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Hoàng Thanh Thúy - PGS.TS
101. Phạm, Thị Thanh Huyền.
Giáo dục Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên từ năm 2004 đến năm 2017/ Phạm Thị Thanh
Huyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 8.22.90.13 . - H.:
Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 112 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4987
Phân loại (DDC): 3730959717709051
*Tóm tắt : Tìm hiểu những yếu tố tác động đến giáo dục Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên
giai đoạn từ năm 2004 đến nay (năm 2017) nhƣ: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, điều kiện dân
cƣ, kinh tế, văn hóa của các tộc ngƣời tỉnh Điện Biên cũng nhƣ thực trạng giáo dục Trung học
phổ thông tỉnh Điện Biên trƣớc năm 2004. Phân tích sự phát triển của giáo dục THPT trên địa
bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2004 đến năm 2017 trên các khía cạnh nhƣ: Quy mô, mạng lƣới
trƣờng lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, số lƣợng và chất lƣợng học sinh. Trên cơ sở đó chỉ
ra những hạn chế, nguyên nhân những hạn chế của giáo dục THPT Điện Biên giai đọan từ năm
2004 đến năm 2017, để từ đó có những đề xuất hợp lý góp phần xây dựng phát triển giáo dục tỉnh
Điện Biên trong giai đoạn tiếp theo.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đào Thu Vân - TS
102. Phạm, Thị Thanh Nhàn.
Phát triển đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội theo chương trình
"lãnh đạo bản thân"/ Phạm Thị Thanh Nhàn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 119 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4876
Phân loại (DDC): 372.1100959731
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học theo chƣơng trình
“Lãnh đạo bản thân”. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp phát triển đội
ngũ giáo viên ở trƣờng Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội theo chƣơng trình “Lãnh đạo bản
thân”.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phó Đức Hòa - PGS.TS
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103. Phạm, Trần Thái Hòa.
Quản lí đào tạo nghề ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp tỉnh theo định hướng tự chủ
và trách nhiệm xã hội/ Phạm Trần Thái Hòa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 91 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4838
Phân loại (DDC): 374.013
*Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về quản lý đào tạo nghề theo định hƣớng tự chủ và trách nhiệm
xã hội ở Trung tâm Giáo dục Thƣờng xuyên cấp tỉnh. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất
các biện pháp quản lý đào tạo nghề theo định hƣớng tự chủ và trách nhiệm xã hội ở Trung tâm
Giáo dục Thƣờng xuyên tỉnh Hòa Bình.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Quang Uẩn - GS.TS
104. Phạm, Trung Thành.
Quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh các trường Trung học phổ thông huyện
Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng/ Phạm Trung Thành: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 98 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4904
Phân loại (DDC): 373.01190959769
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận về quản lý giáo dục giá trị sống cho học sinh Trung học
phổ thông. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục giá trị sống
cho học sinh các trƣờng Trung học phổ thông huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng hiện nay; đồng
thời khảo nghiệm và thực nghiệm các biện pháp nhằm đánh giá tính cần thiết và khả thi của các
biện pháp.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Minh Mục - PGS.TS
105. Phạm, Việt Cƣờng.
Đổi mới hoạt động kiểm tra chuyên môn cấp Trung học cơ sở của Phòng Giáo dục & Đào tạo
huyện An Dương, thành phố hải Phòng/ Phạm Việt Cƣờng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 108 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4847
Phân loại (DDC): 373.12620959735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về hoạt động kiểm tra chuyên môn trƣờng Trung
học cơ sở. Tìm hiểu, phân tích thực trạng và đề xuất việc đổi mới hoạt động kiểm tra chuyên môn
cấp Trung học cơ sở của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dƣơng - Hải Phòng.”
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Kiểm - PGS.TS
106. Phan, Thị Xuân Thu.
Quản lí đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường Tiểu học quận Long Biên thành
phố Hà Nội theo yêu cầu đổi mới giáo dục Tiểu học/ Phan Thị Xuân Thu: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018
. - 90 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4839
Phân loại (DDC): 372.1270959731
*Tóm tắt : Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học
sinh Tiểu học theo yêu cầu đổi mới của Thông tƣ 22/2016/TT - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khảo
sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của
học sinh ở các trƣờng Tiểu học quận Long Biên - Hà Nội theo Thông tƣ 22/2016/TT Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Văn Lê - PGS.TS

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội

34

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 10 năm 2019
107. Trần, Bích Thủy.
Quản lí hoạt động học tập môn tiếng Anh cho học sinh trường THPT Thạch Yên, huyện Cao
Phong, tỉnh Hòa Bình theo hướng phát triển năng lực giao tiếp/ Trần Bích Thủy: Luận văn Thạc
sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2018 . - 99 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4844
Phân loại (DDC): 373.11020959719
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động học tập môn tiếng Anh theo hƣớng
phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh trƣờng THPT. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất
các biện pháp quản lý hoạt động học tập môn tiếng Anh theo hƣớng phát triển năng lực giao tiếp
cho học sinh trƣờng THPT Thạch Yên, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Mai Hƣơng - PGS.TS
108. Trần, Tấn Ánh.
Quản lí hoạt động dạy học môn Hóa học ở các trường Trung học phổ thông huyện Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng/ Trần Tấn Ánh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí
giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 125 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4905
Phân loại (DDC): 373.11020959769
*Tóm tắt : Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học và quản lý
hoạt động dạy học môn Hóa học ở trƣờng THPT. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các
biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học ở các trƣờng THPT huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm
Đồng trong giai đoạn hiện nay.
Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Khánh Tuấn - PGS.TS
109. Trần, Thị Long Truyền.
Quản lí công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng trong bối
cảnh đổi mới giáo dục phổ thông/ Trần Thị Long Truyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 95 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4879
Phân loại (DDC): 373.110240959769
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công tác chủ nhiệm lớp. Phân tích tình hình
công tác chủ nhiệm lớp và công tác quản lí chủ nhiệm lớp ở các trƣờng THPT huyện Bảo Lâm,
tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông. Đề xuất một số biện pháp quản lí
công tác chủ nhiệm lớp nhằm đáp ứng những yêu cầu mà giáo dục phổ thông đề ra.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phan Văn Kha - GS.TS
110. Trần, Thị Phƣơng Dung.
Quản lí đội ngũ giáo viên trường Tiểu học chất lượng cao Đô thị Sài Đồng đáp ứng yêu cầu
phát triển nhà trường tự chủ/ Trần Thị Phƣơng Dung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 93 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4849
Phân loại (DDC): 372.12020959731
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận quản lí đội ngũ giáo viên ở trƣờng Tiểu học công lập chất
lƣợng cao. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lí đội ngũ giáo viên ở
trƣờng Tiểu học chất lƣợng cao Đô thị Sài Đồng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Vũ Bích Hiền - PGS.TS
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111. Trần, Thị Thu Hằng.
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm tại cộng đồng
ở huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương/ Trần Thị Thu Hằng: 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,
2018 . - 100 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4696
Phân loại (DDC): 372.37
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống cho học
sinh Tiểu học thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm tại cộng đồng. Khảo sát thực trạng và đề
xuất các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm tại cộng
đồng ở trƣờng Tiểu học trên địa bàn huyện Bình Giang tỉnh Hải Dƣơng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Kim Quý - TS
112. Trần, Thị Tuyết Thanh.
Phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục đạo đức học sinh ở các trường THPT
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng/ Trần Thị Tuyết Thanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 110 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4860
Phân loại (DDC): 373.11920959769
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về sự phối hợp và quản lý sự phối hợp giữa nhà trƣờng
và gia đình trong giáo dục đạo đức học sinh trƣờng THPT. Mô tả, đánh giá thực trạng và đề xuất
một số biện pháp quản lý sự phối hợp giữa nhà trƣờng và gia đình trong giáo dục đạo đức học
sinh ở các trƣờng THPT huyện Đơn Dƣơng, tỉnh Lâm Đồng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Bích Thủy - TS
113. Trần, Văn Luật.
Quản lí việc thực hiện xã hội hóa giáo dục ở các trường Trung học phổ thông huyện Di Linh,
tỉnh Lâm Đồng đáp ứng mục tiêu xây dựng trường Chuẩn quốc gia/ Trần Văn Luật: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm
Hà Nội, 2018 . - 93 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4870
Phân loại (DDC): 373.1190959769
*Tóm tắt : Tổng quan khung lý luận về quản lý việc thực hiện xã hội hóa giáo dục ở THPT
hiện nay trên các nội dung nhƣ: khái niệm, nội dung hoạt động xã hội hóa giáo dục, nguyên tắc
thực hiện xã hội hóa giáo dục, phƣơng pháp thực hiện xã hội hóa giáo dục. Khảo sát những ý kiến
đánh giá của cán bộ quản lý, đối tƣợng liên quan về thực trạng, thuận lợi, khó khăn; trên cơ sở đó
đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý việc thực hiện xã hội hóa giáo
dục ở các trƣờng THPT huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Kiểm nghiệm tính cần thiết và khả thi
của các giải pháp nói trên.
Ngƣời hƣớng dẫn : Võ Văn Lộc - PGS.TS
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114. Trần, Xuân Tình.
Phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Trung học phổ thông
Dân tộc Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh/ Trần Xuân Tình: 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, 2018 . - 111 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4751
Phân loại (DDC): 373.011908995911
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận về phối hợp các lực lƣợng xã hội trong giáo dục kỹ năng
sống cho học sinh Trung học phổ thông dân tộc. Phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp phối
hợp các lực lƣợng xã hội trong giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT dân tộc Tày huyện
Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đào Thanh Âm - PGS.TS
115. Trƣơng, Sĩ Hoàng.
Huy động các lực lượng xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Trung học cơ
sở trên địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên/ Trƣơng Sĩ Hoàng: 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,
2018 . - 106 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4740
Phân loại (DDC): 373.2460959755
*Tóm tắt : Nghiên cứu các vấn đề nhƣ: Nghị quyết của Đảng, Nhà nƣớc; những Chỉ thị,
Thông tƣ, khái niệm, quan điểm của các nhà khoa học,...vấn đề có liên quan đến giáo dục. Khảo
sát, phân tích, tổng hợp thực tế của việc huy động nguồn lực tham gia giáo dục hƣớng nghiệp cho
học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tuy An. Những nhân tố ảnh hƣởng đến những vấn
đề xảy ra trong thực tế. Đề xuất và tiến hành thực nghiệm các biện pháp vào thực tiễn.
Ngƣời hƣớng dẫn : Cao Xuân Liễu - TS
116. Trƣơng, Thị Hải Lý.
Quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường Tiểu học Vinschool - thành phố Hà Nội/
Trƣơng Thị Hải Lý: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục:
8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 107 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4877
Phân loại (DDC): 372.37
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh
Tiểu học. Khảo sát, phân tích thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục
kĩ năng sống cho học sinh ở trƣờng Tiểu học Vinschool - Thành phố Hà Nội. Khảo nghiệm tính
cần thiết và khả thi của biện pháp đã đề xuất.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Công Giáp - PGS.TS
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117. Trƣơng, Tiến Mạnh.
Quản lí dạy học theo tiếp cận năng lực ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương/ Trƣơng
Tiến Mạnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 118 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4903
Phân loại (DDC): 378.12
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lí dạy học theo tiếp cận năng lực ở trƣờng Cao
đẳng. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất khảo nghiệm biện pháp quản lí dạy học theo tiếp
cận năng lực ở trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Trung ƣơng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Văn Lê - PGS.TS
118. Vũ, Hoàng Giang.
Quản lí giáo dục các kĩ năng giao tiếp, hợp tác và chia sẻ cho học sinh Trung học cơ sở ở
trường Phổ thông Dân tộc bán trú huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình/ Vũ Hoàng Giang: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm
Hà Nội, 2018 . - 115 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4842
Phân loại (DDC): 373.01190959719
*Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý giáo dục kỹ năng giao tiếp, hợp tác và chia sẻ
cho học sinh trƣờng phổ thông dân tộc bán trú THCS. Đánh giá, phân tích thực trạng và đề xuất
một số biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng giao tiếp, hợp tác và chia sẻ cho học sinh các trƣờng
phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Nhung - TS
119. Vũ, Thị Hoa.
Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng trên địa bàn
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương/ Vũ Thị Hoa: 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,
2018 . - 120 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4697
Phân loại (DDC): 373.17140959734
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh
THCS dựa vào cộng đồng và các yếu tố ảnh hƣởng. Khảo sát thực trạng, các yếu tố ảnh hƣởng và
đề xuất biện pháp giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS dựa vào cộng
đồng trên địa bàn thành phố Hải Dƣơng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Nhân Ái - TS
120. Vũ, Thị Hồng Nhung.
Quản lý xây dựng văn hóa đọc cho học sinh trường tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội/ Vũ Thị
Hồng Nhung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14
. - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 123 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4884
Phân loại (DDC): 372.4
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lí luận về quản lí xây dựng văn hóa đọc cho học sinh
tiểu học. Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp xây dựng văn hóa đọc cho học sinh trƣờng
Tiểu học Đoàn Thị Điểm – Hà Nội.
Ngƣời hƣớng dẫn : Vũ Thị Mai Hƣờng - TS
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121. Vũ, Thị Thanh Hoa.
Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên Mầm non quận Kiến An,
thành phố Hải Phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục/ Vũ Thị Thanh Hoa: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2018 . - 116 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4846
Phân loại (DDC): 372.1120959735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa một số vấn đề về lý luận về quản lý hoạt động bồi dƣỡng chuyên
môn theo chủ đề đối với giáo viên Mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Khảo sát, phân tích
thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng chuyên môn theo chủ đề cho
giáo viên Mầm non nhằm nâng cao chất lƣợng chăm sóc - giáo dục trẻ trong bối cảnh đổi mới
giáo dục. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất.
Ngƣời hƣớng dẫn : Hà Thế Truyền - PGS.TS
122. Vũ, Thị Thu Hiền.
Quản lí phát triển chương trình nhà trường theo hướng tiếp cận năng lực đáp ứng chương
trình giáo dục phổ thông tổng thể mới tại các trường Trung học cơ sở huyện An Dương, thành
phố Hải Phòng/ Vũ Thị Thu Hiền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí
giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 133 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4861
Phân loại (DDC): 373.10959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề quản lý phát triển chƣơng trình
nhà trƣờng theo tiếp cận năng lực đáp ứng chƣơng trình giáo dục phổ thông tổng thể mới hiện
nay. Phân tích thực trạng và đề xuất, thăm dò tính cần thiết, khả thi của một số biện pháp quản lý
nhằm phát triển chƣơng trình nhà trƣờng theo tiếp cận năng lực đáp ứng chƣơng trình giáo dục
phổ thông tổng thể tại huyện An Dƣơng, thành phố Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Hoàng Yến - GS.TS
123. Vũ, Thu Huyền.
Quản lý quá trình dạy học môn Ngữ văn ở các trường Trung học cơ sở huyện Hải Hà, tỉnh
Quảng Ninh theo hướng dạy học tích hợp/ Vũ Thu Huyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 108 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4875
Phân loại (DDC): 373.11020959729
*Tóm tắt : Làm rõ lý luận quản lý quá trình dạy học môn Ngữ văn theo hƣớng dạy học tích
hợp ở các trƣờng Trung học cơ sở hiện nay. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất
biện pháp khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi của các biện pháp quản lý quá trình dạy học môn
Ngữ văn theo hƣớng dạy học tích hợp ở các trƣờng Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hải Hà,
tỉnh Quảng Ninh hiện nay.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Đình Tuấn - PGS.TS
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124. Vũ, Văn Át.
Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục các trường THCS trên địa bàn huyện Tân
lạc, tỉnh Hòa Bình theo hướng đảm bảo chất lượng/ Vũ Văn Át: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo
dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 98 tr.
+ phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4837
Phân loại (DDC): 373.10959719
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục các
trƣờng THCS theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số
biện pháp tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục các trƣờng THCS huyện Tân Lạc,
tỉnh Hòa Bình theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đào Hiền Chi - TS
400. NGÔN NGỮ HỌC
125. Nguyễn, Yến Ly.
Bình diện ngữ nghĩa của câu hỏi trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp/ Nguyễn Yến Ly:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học: 8.22.90.20 . - H.: Đại học
Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 86 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4626
Phân loại (DDC): 495.9225
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận và tình hình nghiên cứu về câu hỏi. Khảo sát tƣ liệu, phân
loại tƣ liệu theo từng tiêu chí. Miêu tả, phân tích tƣ liệu theo các nhóm đã phân loại. Tổng kết các
kết quả nghiên cứu rút ra từ việc miêu tả, phân tích ngữ liệu. Trên cơ sở đó chỉ ra những nét riêng
biệt trong việc sử dụng ngôn từ của Nguyễn Huy Thiệp so với các nhà văn khác. Từ đó, làm rõ
phong cách nhà văn.
Ngƣời hƣớng dẫn : Bùi Minh Toán - GS.TS
570. KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH HỌC
126. Hoàng, Thị Huyền.
Sử dụng Eco - Bio - Block cải tiến để xử lí nước thải sinh hoạt nông thôn ở huyện Quế Võ,
Bắc Ninh/ Hoàng Thị Huyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Sinh thái học:
8.42.01.20 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 88 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/5012
Phân loại (DDC): 577.270959727
*Tóm tắt : Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng xả thải nƣớc thải sinh hoạt vùng nông thôn
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Phân tích chất lƣợng nƣớc thải trƣớc khi xử lý. Đánh giá chất lƣợng nƣớc
thải sau khi xử lý bằng Eco - Bio - Block cải tiến.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Khánh Vân - TS
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127. Hoàng, Thị Miền.
Đánh giá một số các đặc tính sinh hóa, di truyền và độc lực của dòng vi khuẩn Vibrio
parahaemolyticus L4200/ Hoàng Thị Miền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành:
Di truyền học: 8.42.01.21 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 59 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/5013
Phân loại (DDC): 579.3135
*Tóm tắt : Tổng quan bệnh hoại tử gan thận ở cá biển do V.parahaemolyticus gây ra. Đặc
điểm của vi khuẩnVibrio. Parahaemolyticus và dòng vi khuẩn giảm độc lực V. parahaemolyticus
L4200. Đánh giá các đặc điểm sinh hóa, mức độ giảm độc lực và sự sai khác trình tự một số gen
liên quan đến độc lực của dòng vi khuẩn L4200.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Thị Tâm - PGS.TS
128. Nguyễn, Thị Chung.
Nghiên cứu lên men sản xuất ectoine và polyhydroalkanoate (PHA) từ ba chủng vi khuẩn ưa
mặn: Halomonas boliviensis LC1, Halomonas sp. D209 và Salinivibrio sp. 318/ Nguyễn Thị
Chung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Vi sinh vật học: 8.42.01.07 . - H.:
Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 59 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/5005
Phân loại (DDC): 579.3
*Tóm tắt : Nghiên cứu ảnh hƣởng của nồng độ muối đến sinh trƣởng và sinh tổng hợp ectoine
của ba chủng vi khuẩn ƣa mặn: Halomonas boliviensis LC1, Halomonas sp. D209 và Salinivibrio
sp. M318. Đánh giá khả năng đồng sản xuất ectoine và PHA; trên cơ sở đó thiết kế quy trình lên
men đồng sản xuất ectoine và PHA.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đoàn Văn Thƣợc - PGS.TS
129. Nguyễn, Thị Mai Chi.
Tổ chức dạy học hợp tác phần Sinh học Vi sinh vật - Sinh học 10 THPT/ Nguyễn Thị Mai
Chi: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phƣơng pháp dạy học Sinh
học: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 130 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/5011
Phân loại (DDC): 579.10712
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ cở lí thuyết về dạy học hợp tác và phát triển năng lực hợp tác để
vận dụng vào dạy học phần Sinh học Vi sinh vật - Sinh học 10 THPT. Điều tra nhận thức của
giáo viên về dạy học hợp tác; tình hình vận dụng dạy học hợp tác trong dạy học Sinh học 10 ở
trƣờng THPT và đánh giá đầu vào về năng lực hợp tác của học sinh. Xác định nguyên tắc, xây
dựng quy trình dạy học hợp tác và thiết kế các giáo án dạy học phần Sinh học Vi sinh vật – Sinh
học 10 THPT theo quan điểm dạy học hợp tác. Thử nghiệm các giáo án dạy học hợp tác nhằm
nâng cao tính khả thi của đề tài nghiên cứu.
Ngƣời hƣớng dẫn : Dƣơng Tiến Sỹ - PGS.TS

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội

41

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 10 năm 2019
130. Phạm, Thị Thủy.
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn sinh Carotenoids từ đất rừng
ngập mặn Vường Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định/ Phạm Thị Thủy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Sinh học, Chuyên ngành: Vi sinh học: 8.42.01.07 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 86 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/5009
Phân loại (DDC): 579.176980959738
*Tóm tắt : Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn sinh carotenoids từ đất rừng ngập mặn
Vƣờn Quốc gia Xuân Thuỷ, Nam Định. Nghiên cứu đặc điểm tế bào, khuẩn lạc và định danh
chủng vi khuẩn sinh carotenoids bằng phƣơng pháp sinh học phân tử. Phân tích một số điều kiện
nuôi cấy, dinh dƣỡng và hoạt tính chống oxy hoá với DPPH (1,1 Diphenly-2-picryl-hydrazil) của
chủng vi khuẩn sinh carotenoids. Sơ bộ tách chiết và khảo sát độ sạch của dịch chiết carotenoids
từ chủng vi khuẩn nghiên cứu.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phan Duệ Thanh - TS
580. THỰC VẬT HỌC
131. Bùi, Thị Hải Yến.
Ảnh hưởng của N:P:K và BAP tới một số chỉ tiêu sinh trưởng và sinh lí của cây lan Hoàng
thảo (Dendrobium.sp) mini nguồn gốc nuôi cấy mô/ Bùi Thị Hải Yến: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Sinh học, Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm: 8.42.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2018 . - 70 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/5003
Phân loại (DDC): 584.4
*Tóm tắt : Nghiên cứu tác động của N:P:K và BAP tới một số chỉ tiêu sinh trƣởng, sinh lý lan
Hoàng thảo mini nhằm hoàn thiện kĩ thuật sản xuất lan Hoàng thảo mini theo định hƣớng nông
nghiệp công nghệ cao.
Ngƣời hƣớng dẫn : Cao Phi Bằng - PGS.TS%Trần Thị Thanh Huyền - PGS.TS
132. Hà, Thị Thu Trang.
Đánh giá đa dạng di truyền và nhận dạng một số nguồn gen dược liệu bản địa quý thuộc họ
tiết dê (Menispermaceae) sử dụng chỉ thị phân tử/ Hà Thị Thu Trang: Luận văn Thạc sĩ Sinh học,
Chuyên ngành: Di truyền học: 8.42.01.21 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 55 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/5010
Phân loại (DDC): 582.1835
*Tóm tắt : Tách chiết đƣợc ADN các 38 mẫu và xác định đƣợc hệ số di truyền của thuộc họ
Tiết dê (Menispermaceae) nghiên cứu. Đánh giá đa dạng di truyền, xác định mối quan hệ di
truyền giữa các giống/ loài, dựa vào khoảng di truyền phân thành các nhóm cách biệt di truyền để
ứng dụng trong xác định, nhận dạng nguồn gen phục vụ công tác bảo tồn, chọn và lai tạo giống.
Xác định đƣợc băng cá biệt xuất hiện ở các mồi sử dụng trong phản ứng PCR để có thể sử dụng
làm marker phân tử nhận dạng chính xác các nguồn gen nghiên cứu.
Ngƣời hƣớng dẫn : Khuất Hữu Trung - PGS.TS
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133. Trần, Thị Tuyền.
Nghiên cứu đặc điểm kiểu nhân và khả năng nhân nhanh in vitro một số giống khoai dong
riềng (Canna edulis Ker - Gawl) ở Việt Nam/ Trần Thị Tuyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh
học, Chuyên ngành: Di truyền học: 8.42.01.21 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 47 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/5014
Phân loại (DDC): 584.393509597
*Tóm tắt : Phân tích nhiễm sắc thể, xác định kiểu nhân và sự đa dạng kiểu nhân trong loài
khoai dong riềng Canna edulis Ker – Gawl. Đánh giá khả năng nhân giống dong riềng sạch bệnh
bằng ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô đỉnh chồi in vitro. Từ đó xây dựng đƣợc quy trình nhân
nhanh in vitro một số giống.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Xuân Viết - PGS.TS
134. Vũ, Nguyễn Huyền Trang.
Nghiên cứu hiện trạng phân bố và bảo tồn nguyên vị loài Thìa là hóa gỗ Leonid (Xyloselinun
leonidii Pimenov & Kljuykov) ở Đồng Văn, tỉnh Hà Giang/ Vũ Nguyễn Huyền Trang: Luận văn
Thạc sĩ Sinh học, Chuyên ngành: Sinh thái học: 8.42.01.20 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018
. - 51 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/5015
Phân loại (DDC): 583.849709597163
*Tóm tắt : Đánh giá hiện trạng vùng phân bố của loài Thìa là hóa gỗ leonid (Xyloselinum
leonidii Pimenov & Kljuykov) ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Thử nghiệm hình thức bảo tồn
nguyên vị bằng phƣơng pháp giâm hom với một số chất điều hòa sinh trƣởng và giá thể khác
nhau, từ đó góp phần đề xuất hƣớng bảo tồn thích hợp đối với loài Thìa là hóa gỗ leonid
(Xyloselinum leonidii Pimenov & Kljuykov).
Ngƣời hƣớng dẫn : Bùi Thu Hà - TS
135. Vũ, Thị Nhiên.
Đánh giá một số chỉ tiêu sinh lí, sinh hóa của 2 dòng lúa lai nhằm phục vụ chương trình chọn
tạo các giống lúa bản địa Việt Nam/ Vũ Thị Nhiên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học,
Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm: 8.42.01.14 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 63 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/5004
Phân loại (DDC): 584.914
*Tóm tắt : Phân tích GWAS bộ dữ liệu đa dạng di truyền và hình thái cấu trúc bông và năng
suất của tập đoàn lúa bản địa Việt Nam. Chọn lọc một số QTL tiềm năng để đánh giá chức năng
của QTL thông qua các quần thể lai. Xây dựng các quần thể lai F1, F2 làm vật liệu đánh giá vai
trò của QTL đối với cấu trúc bông và năng suất lúa. Đánh giá một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh của
quần thể F2.
Ngƣời hƣớng dẫn : Khổng Ngân Giang - TS%Trần Khánh Vân - TS
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590. ĐỘNG VẬT HỌC
136. Chu, Thị Lan.
Nghiên cứu DNA Barcoding ứng dụng trong định loại một số loài cá nước ngọt thuộc họ cá
chép/ Chu Thị Lan: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Di truyền học:
8.42.01.21 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 73 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/5008
Phân loại (DDC): 597.482135
*Tóm tắt : Phân tích DN barcoding vùng gen COI, mối quan hệ di truyền và định loại một số
loài cá nƣớc ngọt kinh tế trong họ cá Chép; qua đó góp phần định loại một số loài cá trong họ cá
Chép phục vụ cho việc quản lý, bảo tồn và phát triển các loài cá trong họ cá Chép có giá trị kinh
tế ở Việt Nam.
Ngƣời hƣớng dẫn : Thái Thanh Bình - TS
137. Mai, Thị Thu Huyền.
Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái ở cửa sông Ka Long và sông Tiên Yên, tỉnh Quảng
Ninh đến giai đoạn sớm của giống cá Bống Vảy/ Mai Thị Thu Huyền: Luận văn Thạc sĩ Sinh học,
Chuyên ngành: Sinh thái học: 8.42.01.20 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 63 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/5007
Phân loại (DDC): 597.482172
*Tóm tắt : Định loại các loài thuộc giống cá bống vảy (Pseudogobius) ở cửa sông Ka Long và
sông Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Nghiên cứu ảnh hƣởng của các yếu tố sinh thái môi trƣờng đến
đặc điểm phân bố các loài thuộc giống cá bống vảy (Pseudogobius); từ đó đánh giá vai trò của
môi trƣờng cửa sông Ka Long và sông Tiên Yên đối với đối tƣợng này.
Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Đức Hậu - TS
138. Phan, Quang Tiến.
Thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở một số khu vực núi đá vôi thuộc hai tỉnh Quảng Ninh và
Tuyên Quang/ Phan Quang Tiến: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Động vật
học: 8.42.01.03 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 120 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/5006
Phân loại (DDC): 597.9095971
*Tóm tắt : Xác định mức độ đa dạng về thành phần loài lƣỡng cƣ bò sát ở khu vực núi đá vôi
thuộc hai tỉnh Quảng Ninh và Tuyên Quang. Đánh giá đặc điểm phân bố của các loài lƣỡng cƣ bò
sát ở khu vực nghiên cứu theo địa điểm, theo dạng sinh cảnh và theo đai độ cao. Đề xuất một số
kiến nghị đối với công tác bảo tồn các loài lƣỡng cƣ bò sát ở khu vực nghiên cứu.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Quảng Trƣờng - PGS.TS%Lê Trung Dũng - TS
600. CÔNG NGHỆ
139. Đào, Minh Thắng.
Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao thể lực cho học viên năm thứ hai hệ Đại học trường Sĩ
quan Đặc công/ Đào Minh Thắng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo
dục thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 75 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4635
Phân loại (DDC): 613.711076
*Tóm tắt : Khảo sát trình độ về thể lực học viên năm thứ hai hệ Đại học Trƣờng Sĩ quan Đặc
công theo quy định của Nhà trƣờng và theo tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong Quân đội. Trên cơ
sở đó lựa chọn bài tập phù hợp nhằm nâng cao thể lực theo quy định đối với học viên năm thứ hai
hệ Đại học Trƣờng Sĩ quan Đặc công.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Thủy - TS
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140. Đoàn, Đức Thịnh.
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp huấn luyện sức mạnh chung cơ bản của Jojiep Phill cho
vận động viên bơi nam lứa tuổi 14 - 15 của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn huấn luyện
chuyên môn hóa ban đầu/ Đoàn Đức Thịnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Giáo dục thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 81 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4632
Phân loại (DDC): 613.716
*Tóm tắt : Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về Thể dục thể thao và giáo dục thể
chất; đặc điểm tâm sinh lí và phát triển thể chất của vận động viên bơi lứa tuổi 14 – 15… Khảo
sát, đánh giá thực trạng và lựa chọn ứng dụng đánh giá hiệu quả phƣơng pháp huấn luyện sức
mạnh chung cơ bản của Jojiep Phill cho vận động viên bơi nam lứa tuổi 14-15 của Thành phố Hải
Phòng trong giai đoạn huấn luyện chuyên môn hóa ban đầu.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đàm Quốc Chính - TS
141. Đỗ, Thị Chí.
Kinh tế trang trại ở huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) từ năm 2005 đến năm 2016/ Đỗ Thị
Chí: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 8.22.90.13 . - H.:
Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 145 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4988
Phân loại (DDC): 630.9597177
*Tóm tắt : Làm rõ những những yếu tố tác động đến kinh tế trang trại huyện Điện Biên (tỉnh
Điện Biên). Phân tích thực trạng kinh tế trang trại ở huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) từ năm
2005 đến năm 2016. Đánh giá ảnh hƣởng, tác động của kinh tế trang trại tới tình hình kinh tế - xã
hội của huyện Điện Biên, từ đó đề ra giải pháp để phát triển kinh tế trang trại ở huyện Điện Biên
(tỉnh Điện Biên).
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Ngọc Cơ - GS.TS
142. Nguyễn, Đình Hiếu.
Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Boxing lứa tuổi 14
- 15 của thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Đình Hiếu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 124 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4640
Phân loại (DDC): 613.711083520959735
*Tóm tắt : Phân tích tổng hợp cơ sở lý luận, thực tiễn, khảo sát ý kiến các chuyên gia, các nhà
chuyên môn lựa chọn các test tuyển chọn thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Boxing lứa
tuổi 14 - 15 thành phố Hải Phòng. Xây dựng và ứng dụng tiêu chuẩn tuyển chọn thể lực chuyên
môn cho nữ vận động viên Boxing lứa tuổi 14 - 15 thành phố Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Vũ Đức Thịnh - TS
143. Nguyễn, Thị Hoa.
Tổ chức hoạt động trải nghiệm về kĩ thuật cho học sinh Trung học phổ thông/ Nguyễn Thị
Hoa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phƣơng pháp dạy học bộ
môn Kĩ thuật công nghiệp: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 87 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4615
Phân loại (DDC): 670.712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm kỹ
thuật. Điều tra, khảo sát và đề xuất quy trình, cách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học
sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trƣờng THPT. Trên cơ sở đó kiểm nghiệm và đánh giá tính
khả thi của đề tài nghiên cứu.
Ngƣời hƣớng dẫn : Vũ Đình Chuẩn - TS
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144. Nguyễn, Trung Tuệ.
Dạy học môn Trang bị điện trong chương trình cao đẳng nghề theo tiếp cận Năng lực thực
hiện/ Nguyễn Trung Tuệ: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và
phƣơng pháp dạy học bộ môn Kĩ thuật công nghiệp: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2018 . - 89 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4614
Phân loại (DDC): 621.310711
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học theo tiếp cận Năng lực thực hiện
của trƣờng Cao đẳng cơ khí nông nghiệp. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện
pháp nâng cao chất lƣợng dạy môn “Trang bị điện” theo Năng lực thực hiện nhằm phục vụ yêu
cầu nguồn nhân lực góp phần phát triển kinh tế xã hội của nƣớc ta trong thời kỳ công nghiệp hoá,
hiện đại hoá.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Văn Bính - PGS.TS
145. Phạm, Thị Hồng Lam.
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực của nam vận động viên Taekwondo
lứa tuổi 14 - 15 thành phố Hải Phòng/ Phạm Thị Hồng Lam: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo
dục, Chuyên ngành: Giáo dục thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 77 tr.
+ phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4631
Phân loại (DDC): 613.7148083510959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực của nam
vận động viên Taekwondo. Lựa chọn chỉ tiêu, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực của
nam vận động viên Taekwondo lứa tuổi 14 - 15 thành phố Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Danh Hoanh Việt - PGS.TS
146. Tạ, Hồng Tuấn.
Lựa chọn bài tập nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên Vật tự do lứa tuổi 15 - 17
của thành phố Hà Nội/ Tạ Hồng Tuấn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Giáo dục thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 110 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4639
Phân loại (DDC): 613.711093510959731
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn của việc lựa chọn bài tập nâng cao trình độ thể
lực cho nam vận động viên Vật tự do. Phân tích thực trạng sử dụng, lựa chọn và đánh giá hiệu
quả bài tập nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên Vật tự do lứa tuổi 15 - 17 của Thành
phố Hà Nội.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Đông Đức - PGS.TS
147. Trần, Ngọc Hải.
Tổ chức hoạt động tự học cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường Trung học
phổ thông/ Trần Ngọc Hải: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và
phƣơng pháp dạy học bộ môn Kĩ thuật công nghiệp: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
2018 . - 108 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4617
Phân loại (DDC): 621.0712
*Tóm tắt : Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hƣớng dẫn, tổ chức hoạt
động tự học cho học sinh THPT trong dạy học Công nghệ. Đề xuất biện pháp hƣớng dẫn, tổ chức
hoạt động tự học cho học sinh THPT trong dạy học Công nghệ 11. Thực nghiệm sƣ phạm để
minh chứng cho giả thuyết khoa học; đánh giá tính khả thi và hiệu quả của biện pháp hƣớng dẫn,
tổ chức hoạt động tự học cho học sinh THPT trong dạy học Công nghệ 11 đã đề ra.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Trọng Khanh - PGS.TS
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148. Vũ, Thị Tuyết.
Vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học Công nghệ 12 phần Kĩ thuật điện tử/ Vũ Thị
Tuyết: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phƣơng pháp dạy học bộ
môn Kĩ thuật công nghiệp: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 80 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4616
Phân loại (DDC): 621.380712
*Tóm tắt : Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và thực trạng dạy học Công nghệ 12 ở Hải
Phòng theo ý tƣởng dạy học theo dự án. Vận dụng lý luận dạy học theo dự án để biên soạn bài
giảng của phần Kỹ thuật điện tử công nghệ 12 THPT. Thực nghiệm sƣ phạm để minh chứng cho
giả thuyết khoa học và tính khả thi của phƣơng pháp dạy học theo dự án phần Kỹ thuật điện tử
Công nghệ 12.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đặng Văn Nghĩa - PGS.TS
700. NGHỆ THUẬT VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ
149. Lê, Thị Thu Hƣơng.
Nghiên cứu lựa chọn môn thể thao tự chọn trong chương trình giáo dục thể chất cho học sinh
trường Trung học phổ thông Mỹ Đức A - Hà Nội/ Lê Thị Thu Hƣơng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . 83 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4630
Phân loại (DDC): 796.077
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về lựa chọn môn thể thao tự chọn trong
chƣơng trình giáo dục thể chất cho học sinh trƣờng Trung học phổ thông. Đánh giá thực trạng
công tác giáo dục thể chất, trên cơ sở đó lựa chọn và đánh giá hiệu quả môn thể thao tự chọn cho
học sinh Trƣờng THPT Mỹ Đức A - Hà Nội.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đặng Ngọc Quang - TS
150. Mai, Ngọc Phố.
Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội/ Mai Ngọc Phố: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục
thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 80 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4649
Phân loại (DDC): 796.071159731
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của các biện pháp nâng cao chất lƣợng giáo dục thể
chất cho sinh viên các trƣờng đại học. Đánh giá thực trạng, những yếu tố ảnh hƣởng, trên cơ sở
đó lựa chọn và đánh giá hiệu quả của các biện pháp nâng cao chất lƣợng giáo dục thể chất cho
sinh viên Trƣờng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Viết Vƣợng - PGS.TS
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151. Ngô, Thị Trang.
Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào khiêu vũ cho nhân dân quận Đồ Sơn thành phố
Hải Phòng/ Ngô Thị Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục thể
chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 85 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4652
Phân loại (DDC): 793.38
*Tóm tắt : Khái quát cơ sở lí luận về khiêu vũ. Điều tra, phân tích thực trạng và đề xuất một
số giải pháp phát triển phong trào Khiêu vũ quận Đồ Sơn Thành phố Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Thủy - TS
152. Nguyễn, Quang Hƣng.
Nghiên cứu lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho nam sinh viên Học
viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam/ Nguyễn Quang Hƣng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo
dục, Chuyên ngành: Giáo dục thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 74 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/4638
Phân loại (DDC): 796.077
*Tóm tắt : Tổng quan quan điểm, đƣờng lối của Đảng, chính sách của Nhà nƣớc đối với sự
nghiệp phát triển thể dục thể thao; Công tác giáo dục thể chất trong nhà trƣờng với vai trò đào tạo
nguồn nhân lực. Nghiên cứu, phân tích thực trạng, lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả các
hình thức tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa nâng cao thể lực cho nam sinh viên Học
viện Y dƣợc học Cổ truyền Việt Nam.
Ngƣời hƣớng dẫn : Nguyễn Tấn Dũng - TS
153. Nguyễn, Thị Hồng.
Nghiên cứu giải pháp phát triển câu lạc bộ thể thao tự chọn cho học sinh trường THCS và
THPT Nguyễn Tất Thành/ Nguyễn Thị Hồng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Giáo dục thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 69 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4883
Phân loại (DDC): 796.071
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lí luận về giải pháp phát triển câu lạc bộ thể thao tự
chọn cho học sinh THCS. Đánh giá thực trạng và đề xuất, khảo nghiệm giải pháp phát triển các
câu lạc bộ thể thao tự chọn của Trƣờng THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.
Ngƣời hƣớng dẫn : Ngũ Duy Anh - TS
154. Nguyễn, Thị Phƣơng Thảo.
Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục thể chất trường Đại học
Công đoàn/ Nguyễn Thị Phƣơng Thảo: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Giáo dục thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 102 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4634
Phân loại (DDC): 796.077
*Tóm tắt : Tổng quan quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về công tác giáo dục thể chất trong
trƣờng học; khái niệm, mục đích và nhiệm vụ giáo dục thể chất sinh viên… Nghiên cứu, phân
tích thực trạng và đánh giá hiệu quả giải pháp nâng cao chất lƣợng giảng dạy các học phần môn
Giáo dục thể chất cho sinh viên trƣờng Đại học Công đoàn.
Ngƣời hƣớng dẫn : Ngũ Duy Anh - TS
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155. Nguyễn, Thị Thanh Tâm.
Nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lí nâng cao chất lượng đào tạo năng khiếu Võ thuật tại
Cung Văn hóa Thanh thiếu niên thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Thị Thanh Tâm: Luận văn Thạc
sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà
Nội, 2018 . - 78 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4627
Phân loại (DDC): 796.807059735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về biện pháp quản lí nâng cao chất lƣợng đào tạo năng
khiếu võ thuật. Khảo sát, phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất
lƣợng đào tạo năng khiếu Võ thuật tại Cung văn hóa Thanh thiếu niên Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Vũ Minh Cƣờng - TS
156. Nguyễn, Văn Ngọc.
Nghiên cứu lựa chọn biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho sinh
viên Học viện Ngân hàng/ Nguyễn Văn Ngọc: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Giáo dục thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 81 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4653
Phân loại (DDC): 796.0711
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của lựa chọn biện pháp cơ bản nâng cao hiệu
quả công tác giáo dục thể chất cho sinh viên. Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hƣởng, trên cơ
sở đó lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả công tác giáo
dục thể chất cho sinh viên Học viện Ngân hàng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đàm Quốc Chính - TS
157. Phạm, Văn Phú.
Đánh giá hiệu quả ứng dụng võ cổ truyền Việt Nam nhằm phát triển thể chất cho học sinh
các trường phổ thông của thành phố Hải Phòng/ Phạm Văn Phú: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . 87 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4882
Phân loại (DDC): 796.815071259735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lí luận về ứng dụng võ cổ truyền Việt Nam cho học
sinh các trƣờng phổ thông. Đánh giá thực trạng, xác định nội dung và hiệu quả nội dung quyền
thuật tay không tập luyện ngoại khóa môn võ cổ truyền Việt Nam cho học sinh các trƣờng phổ
thông thành phố Hải Phòng. Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm, xác định hiệu quả nội dung quyền
thuật tay không thông qua các tiêu chí đã xác định về mặt thể chất, tinh thần và kỹ thuật.
Ngƣời hƣớng dẫn : Vũ Đức Thịnh - TS
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158. Phạm, Văn Việt.
Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh trường
Trung học phổ thông Kiến Thụy - Hải Phòng/ Phạm Văn Việt: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo
dục, Chuyên ngành: Giáo dục thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 85 tr.
+ phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4629
Phân loại (DDC): 796.077
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh trƣờng
THPT. Đánh giá thực trạng; nghiên cứu lựa chọn, ứng dụng và đánh giá kết quả các biện pháp
nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh trƣờng Trung học phổ thông Kiến
Thụy - Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đặng Ngọc Quang - TS
159. Trần, Quang Long.
Nghiên cứu lựa chọn hình thức và nội dung hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên
trường Đại học Dược Hà Nội/ Trần Quang Long: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Giáo dục thể chất: 8.14.01.01 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 72 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4633
Phân loại (DDC): 796.077
*Tóm tắt : Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về Giáo dục thể chất và Thể dục thể
thao trƣờng học; một số nhân tố chi phối hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của các
trƣờng Đại học, Cao đẳng. Phân tích, đánh giá thực trạng và lựa chọn, ứng dụng, đánh giá hiệu
quả của hình thức và nội dung hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Trƣờng Đại học Dƣợc
Hà Nội.
Ngƣời hƣớng dẫn : Phạm Đông Đức - PGS.TS
800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC
160. Đỗ, Anh Chiến.
Tổ chức dạy học khám phá trong Địa lí 10 ở trường THPT theo định hướng phát triển năng
lực/ Đỗ Anh Chiến: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phƣơng
pháp dạy học Địa lí: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2018 . - 121 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/4622
Phân loại (DDC): 810.712
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học khám phá trong Địa
lí 10 ở trƣờng THPT theo định hƣớng phát triển năng lực. Tiến hành dạy học khám phá trong Địa
lí 10 ở trƣờng THPT và thực nghiệm sƣ phạm để kiểm chứng, đánh giá tính khả thi cũng nhƣ tính
hiệu quả của đề tài.
Ngƣời hƣớng dẫn : Đặng Văn Đức - PGS.TS
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