Thư mục thông báo Luận văn, Luận án - Số 10 năm 2017
HƢỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU
Tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng Phân loại
DDC
Sau trật tự này, ấn phẩm được miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD.
Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái
ABC của tên tài liệu (đối với sách), theo tên tác giả (đối với luận án).
Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng môn loại
khoa học.
Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu như: Ký hiệu phân loại, chủ đề, tên tài
liệu, chỉ số phân loại, chỉ số từ khóa...
Trật tự phân cấp (Cấp 1 + 2) của bảng phân loại DDC
000. Tin học, tri thức và hệ thống
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
160: Lôgich học
600. Công nghệ
170: Đạo đức học
610: Y học và sức khoẻ
180. Triết học cổ đại…
620: Kỹ thuật và các hoạt…
200. Tôn giáo
630: Nông nghiệp
300. Khoa học xã hội
640: Quản lý nhà cửa và gia đình
310: Sưu tập thống kê tổng quát
650: Quản lý và các dịch vụ…
320: Khoa học chính trị
660: Kỹ thuật hóa học…
330: Kinh tế học
340: Luật pháp
670: Công nghệ sản xuất
350: Hành chính công và khoa học…
680: Sản xuất sản phẩm…
370: Giáo dục
690: Nhà và xây dựng
400. Ngôn ngữ
700. Nghệ thuật và vui chơi giải trí
500. Khoa học tự nhiên và toán học
800. Văn học và tu từ học
510: Toán học
900. Lịch sử và địa lý
520. Thiên văn học và khoa học…
910: Địa lý và du hành
530. Vật lý học
540. Hóa học và khoa học liên quan
920: Tiểu sử, phả hệ học, huy hiệu
550. Khoa học về trái đất
930: Lịch sử thế giới cổ đại
Trong từng ký hiệu của từng tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ tự như : Ngôn
ngữ, khổ sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu.
Trong đó: D = Kho đọc
M = Kho mượn
T = Kho tra cứu
TC – V/ = Kho Tạp chí đóng (P. 401)
G = Kho Giáo trình
LA = Kho Luận án
Ví dụ: VV-D1/0085
:Tài liệu Tiếng Việt, khổ vừa, kho đọc
AL-M/0100
:Tài liệu tiếng Anh khổ lớn, kho mượn
510G29/001
:Tài liệu kho Giáo trình
V-TK/1000
:Tài liệu kho Tra cứu
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000. TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
001. Nguyễn, Văn Hiếu.
Nghiên cứu ảnh hưởng của các kĩ thuật Heuristics trên thuật toán đẩy tiền luồng/ Nguyễn
Văn Hiếu: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Chuyên ngành: Khoa học máy tính:
60.48.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 55 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1485
Phân loại (DDC): 005.1
*Tóm tắt : Giới thiệu bài toán luồng cực đại trên mạng; Các thuật toán phổ biến giải bài toán
luồng cực đại trên mạng; Một số mở rộng bài toán luồng cực đại trên mạng. Phân tích thuật toán
đẩy tiền luồng và những kỹ thuật heuristics áp dụng. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm và
đánh giá chung các thuật toán và hiệu quả của các heuristics trên thuật toán đẩy tiền luồng.
Người hướng dẫn : Lê Minh Hoàng - TS
100. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
002. Đào, Thanh Phong.
Nâng cao đạo đức cách mạng cho Đảng viên quận Ô Môn thành phố Cần Thơ hiện nay/ Đào
Thanh Phong: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 114 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1537
Phân loại (DDC): 172.0959793
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc nâng cao đạo đạo đức cách mạng cho đội ngũ
Đảng viên. Phân tić h, đánh giá, làm rõ thực trạng nâng cao đ ạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng
viên quâ ̣n Ô Môn t ừ đó đề xuất một số giải pháp cơ b ản để nâng cao đạo đức cách mạng cho
Đảng viên quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ hiện nay.
Người hướng dẫn : Cao Thị Sính - TS
003. Lê, Thị Ngọc Thúy.
Năng lực kết hợp của giáo viên với cha mẹ học sinh và cộng đồng trong giáo dục học sinh
THCS theo mô hình trường học mới (VNEN)/ Lê Thị Ngọc Thúy: Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học,
Chuyên ngành: Tâm lí học: 60.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 121 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1555
Phân loại (DDC): 158.2
*Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về hoạt động kết hợp của giáo viên với cha/mẹ học sinh và
cộng đồng trong giáo dục học sinh; khung lý luận về năng lực kết hợp của người giáo viên, các
yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành năng lực kết nối với cộng trong giáo dục học sinh THCS
theo mô hình trường học mới. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp tác
động nhằm nâng cao năng lực kết nối với cộng đồng và xã hội cho giáo viên chủ nhiệm bậc
Trung học cơ sở.
Người hướng dẫn : Lê Minh Nguyệt - PGS.TS
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004. Ngô, Thanh Bình.
Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên trường Đại học An Giang hiện nay/ Ngô
Thanh Bình: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 100 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1536
Phân loại (DDC): 170.71159781
*Tóm tắt : Khái quát hóa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, từ đó xác định sự
cần thiết của việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên. Phân tích thực trạng và đề
xuất các giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc
cho sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thường - PGS.TS
005. Nguyễn, Thanh Trạng.
Giáo dục đạo đức với việc hình thành nhân cách sinh viên các trường Cao đẳng ở thành phố
Cần Thơ hiện nay/ Nguyễn Thanh Trạng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành:
Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 118 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1572
Phân loại (DDC): 170.959793
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác giáo dục đạo đức với việc hình
thành nhân cách sinh viên các trường Cao đẳng ở thành phố Cần Thơ hiện nay. Phân tích thực
trạng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công
tác giáo dục đạo đức với việc hình thành nhân cách sinh viên các trường Cao đẳng ở thành phố
Cần Thơ hiện nay.
Người hướng dẫn : Phạm Thị Quỳnh - TS
006. Nguyễn, Thị Huyền.
Đạo làm người trong Nho giáo sơ kỳ và ý nghĩa của nó với việc giáo dục đạo đức cho thế hệ
trẻ Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thị Huyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên
ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 108 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1724
Phân loại (DDC): 181.095125
*Tóm tắt : Tìm hiểu về cơ sở hình thành đạo làm người trong Nho giáo sơ kỳ. Làm rõ khái
niệm thế hệ trẻ và đặc điểm thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay. Chỉ ra những biểu hiện cụ thể ý nghĩa
và nêu lên một số giải pháp phát huy giá trị đạo làm người trong Nho giáo sơ kì với việc giáo
dục đạo đức cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thọ - PGS.TS
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007. Nguyễn, Thị Mai.
Giáo dục y đức cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ hiện nay/ Nguyễn Thị
Mai: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 92 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1525
Phân loại (DDC): 174.20959793
*Tóm tắt : Luận văn nêu ra khái niệm đạo đức, y đức và tầm quan trọng của việc giáo dục y
đức. Phân tích thực trạng, nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục
y đức cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Vân Hà - TS
008. Nguyễn, Thu Trang.
Năng lực tư duy phê phán trong học tập của học sinh Trung học cơ sở/ Nguyễn Thu Trang:
Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học, Chuyên ngành: Tâm lí học: 60.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2016 . - 93 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1564
Phân loại (DDC): 155.424342
*Tóm tắt : Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tư duy, tư duy phê phán, năng lực tư duy phê
phán trong học tập của học sinh THCS. Điều tra thực trạng và đề xuất một số biện pháp rèn
luyện năng lực tư duy phê phán cho học sinh THCS.
Người hướng dẫn : Phan Trọng Ngọ - PGS.TS
009. Thái, Thị Ngọc Thủy.
Triết lí nhân sinh trong tục ngữ, ca dao Nam Bộ/ Thái Thị Ngọc Thủy: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016
. - 103 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1533
Phân loại (DDC): 128
*Tóm tắt : Khái luận về triết lý nhân sinh trong tục ngữ, ca dao Nam Bộ. Sưu tầm, tổng hợp,
phân tích tục ngữ, ca dao Nam Bộ đã được công bố. Trên cơ sở đó rút ra ý nghĩa triết lý nhân
sinh được thể hiện trong tục ngữ, ca dao Nam Bộ.Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giữ gìn
giá trị văn hóa trong triết lý nhân sinh trong tục ngữ, ca dao đối với đời sống người dân Nam Bộ
hiện nay.
Người hướng dẫn : Võ Văn Thắng - PGS.TS
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010. Thái, Thúy Xuân.
Nâng cao đạo đức kinh doanh cho đội ngũ doanh nhân tỉnh An Giang hiện nay/ Thái Thúy
Xuân: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 102 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1573
Phân loại (DDC): 174.40959791
*Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận vềđạo đức kinh doanh ở đội ngũ doanh nhân trong điều
kiện kinh tế thị trường hiện nay ở An Giang. Khảo sát, đánh giá thực trạng đạo đức kinh doanh
của đội ngũ doanh nhân ở tỉnh An Giang hiện nay và nguyên nhân của thực trạng này. Đề xuất
các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao đạo đức kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường hiện
nay cho đội ngũ doanh nhân ở tỉnh An Giang.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Cư - PGS.TS
011. Trang, Thanh Vẹn.
Đạo Hiếu trong Nho giáo Tiên Tần - giá trị và hạn chế/ Trang Thanh Vẹn: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016
. - 99 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1576
Phân loại (DDC): 181.09512563
*Tóm tắt : Trình bày nội dung quan niệm Hiếu của Nho giáo Trung Quốc thời Tiên Tần.
Nhận diện những giá trị cần kế thừa và những yếu tố cần lọc bỏ trong quan niệm của Nho giáo
Tiên Tần về Hiếu trong đạo đức gia đình. Đánh giá và rút ra ý nghĩa của quan niệm về Hiếu
trong Nho giáo Tiên Tần để kế thừa các giá trị đó đối với việc xây dựng đời sống đạo đức gia
đình hiện nay ở nước ta.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Vân - TS
012. Trần, Thanh Việt.
Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho giáo viên ở tỉnh An Giang hiện nay/ Trần
Thanh Việt: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 107 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1515
Phân loại (DDC): 174.937110959791
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở khoa học của việc giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.Đánh giá
đúng thực trạng, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng giáo dục tư
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho giáo viên ở An Giang hiện nay.
Người hướng dẫn : Trần Đăng Sinh - PGS.TS
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013. Trịnh, Thị Phú Mỹ.
Giáo dục đạo đức mới cho thế hệ trẻ ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay/ Trịnh Thị Phú Mỹ: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2016 . - 121 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1568
Phân loại (DDC): 172.08350959765
*Tóm tắt : Làm rõ các khái niệm công cụ: Đạo đức, giáo dục đạo đức, giáo dục đạo đức mới
và mối quan hệ giữa chúng. Phân tích khái niệm và các đặc điểm của thế hệ trẻ nói chung và thế
hệ trẻ ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay nói riêng. Nghiên cứu các nội dung cơ bản của giáo dục đạo đức
mới cho thế hệ trẻ ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Nêu các giải pháp cơ bản nhằm phát huy những mặt
tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực trong giáo dục đạo đức mới cho thế hệ trẻ ở tỉnh Đắk Lắk
hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Vân - TS
014. Trịnh, Văn Thành.
Văn hóa tín ngưỡng trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer An Giang hiện nay/ Trịnh
Văn Thành: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 95 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1535
Phân loại (DDC): 121.608995932059791
*Tóm tắt : Phân tích quan niệm về văn hóa tín ngưỡng, quá trình hình thành và những biểu
hiện của văn hóa tính ngưỡng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Tìm hiểu thực trạng, xác định những mặt tích cực, hạn chế của văn hóa tín ngưỡng trong đời
sống của người Khmer và những giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tín ngưỡng
trong đời sống tinh thần của người Khmer ở An Giang hiện nay.
Người hướng dẫn : Võ Văn Thắng - PGS.TS
015. Trƣơng, Thị Thảo.
Mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học Hồng
Đức/ Trương Thị Thảo: Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học, Chuyên ngành: Tâm lí học: 60.31.04.01 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 98 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1571
Phân loại (DDC): 155.65824
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về thích ứng, thích ứng với hoạt động học tập, mức độ
thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số. Khảo sát đánh giá thực trạng biểu
hiện, mức độ và các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất, thực nghiệm biện pháp tác động sư phạm giúp
cải thiện mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học
Hồng Đức.
Người hướng dẫn : Đặng Thị Lan - TS
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016. Vũ, Thị Bích.
Giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh các trường Trung cấp ở Cần Thơ hiện nay/ Vũ
Thị Bích: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 103 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1565
Phân loại (DDC): 172.071259793
*Tóm tắt : Luận văn làm rõ những khái niệm: đạo đức, đạo đức cách mạng, đặc điểm của học
sinh các trường Trung cấp Cần Thơ và sự cần thiết phải giáo dục đạo đức cách mạng cho học
sinh trung cấp ở Cần Thơ hiện nay. Phân tích thực trạng, nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp
nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh Trung cấp ở Cần Thơ hiện nay.
Người hướng dẫn : Đinh Thanh Xuân - TS
200. TÔN GIÁO
017. Nguyễn, Thị Hải.
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong đời sống tinh thần của người dân Hà Nam hiện nay/
Nguyễn Thị Hải: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 96 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1735
Phân loại (DDC): 202.130959737
*Tóm tắt : Trình bày khái quát một số vấn đề lý luận cơ bản về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở
Việt Nam. Phân tích thực trạng hoạt động tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và ý nghĩa của nó đối với
đời sống tinh thần người dân Hà Nam hiện nay làm cơ sở cho việc đề xuất một số giải pháp.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thường - PGS.TS
300. KHOA HỌC XÃ HỘI
018. Lê, Thị Thu Cúc.
Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên trường Cao đẳng Nghề An Giang hiện
nay/ Lê Thị Thu Cúc: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học:
60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 104 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1517
Phân loại (DDC): 306.0959791
*Tóm tắt : Làm rõ quan niệm về giá trị văn hóa truyền thống, các giá trị văn hoá truyền thống
cần được giáo dục cho sinh viên hiện nay. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các
giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục các giá trị văn hoá truyền thống cho
sinh viên trường Cao đẳng Nghề An Giang trong thời gian tới.
Người hướng dẫn : Võ Văn Thắng - PGS.TS
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019. Mã, Thị Hạnh.
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc MNông ở huyện Lắk hiện nay/ Mã Thị
Hạnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 105 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1473
Phân loại (DDC): 305.89593059765
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
của dân tộc. Đánh giá thành tựu và hạn chế của công tác giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa
của dân tộc Mnông ở huyện Lắk đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế nói trên. Đề
xuất một số giải pháp sát hợp với thực tiễn địa bàn nghiên cứu nhằm góp phần vào việc giữ gìn
và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mnông ở huyện Lắk.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Tuyên - TS
020. Phan, Thị Ánh.
Ảnh hưởng của Phật giáo Hòa Hảo đối với đời sống xã hội ở An Giang hiện nay/ Phan Thị
Ánh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 110 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1514
Phân loại (DDC): 306.69430959791
*Tóm tắt : Khái quát chung về tỉnh An Giang và Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang hiện nay.
Phân tích ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực và hạn
chế những ảnh hưởng tiêu cực của Phật giáo Hoà Hảo đối với đời sống xã hội ở An Giang hiện
nay.
Người hướng dẫn : Hoàng Thị Lan - PGS.TS
021. Trần, Tuấn Minh.
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Óc Eo/ Trần Tuấn Minh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 88 tr.
+ phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1531
Phân loại (DDC): 306.0959791
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Óc
Eo. Phân tích thực trạng và đề xuất những giải pháp cho việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Óc
Eo hiện nay.
Người hướng dẫn : Trần Thị Ngọc Anh - TS
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320. CHÍNH TRỊ
022. Bùi, Thị Thùy Dung.
Quan hệ Việt Nam - Mỹ từ năm 2008 đến năm 2015/ Bùi Thị Thùy Dung: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2016 . - 103 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1554
Phân loại (DDC): 327.59707309051
*Tóm tắt : Tập hợp và hệ thống hóa các tư liệu liên quan đến quan hệ Việt - Mỹ trên một số
lĩnh vực chủ yếu như chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh v.v...
Làm sáng rõ những nhân tố tác động tới sự phát triển của quan hệ song phương Việt - Mỹ từ năm
2008 đến năm 2015. Phục dựng một cách chân thực và toàn cảnh về quan hệ Việt - Mỹ thể hiện
thông qua một số lĩnh vực cụ thể. Rút ra những nhận xét về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân
của nó. Chỉ ra đặc điểm của mối quan hệ và triển vọng của mối quan hệ Việt - Mỹ sau năm 2015.
Người hướng dẫn : Đào Tuấn Thành - PGS.TS
023. Đỗ, Thị Nguyệt.
Tích cực hóa phương pháp thuyết trình trong dạy học phần “Công dân với đạo đức” ở
trường THPT A Duy Tiên, tỉnh Hà Nam/ Đỗ Thị Nguyệt: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp giảng dạy Giáo dục chính trị: 60.14.01.11 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 91 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1567
Phân loại (DDC): 320.4071259737
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc tích cực hóa phương pháp thuyết
trình. Khảo sát việc sử dụng phương pháp thuyết trình trong quá trình giảng dạy môn Giáo dục
công dân ở trường THPT A Duy Tiên.Tiến hành thực nghiệm sư phạm để khẳng định tính cấp
thiết, tính đúng đắn, tính khả thi của những biện pháp tích cực hóa phương pháp thuyết trình
trong dạy học môn Giáo dục công dân phần “Công dân với đạo đức”.
Người hướng dẫn : Phạm Văn Hùng - PGS.TS
024. Hà, Thị Phƣơng Thúy.
Sự ra đời và quá trình hoạt động của Đảng nước Nga thống nhất (2001 - 2015)/ Hà Thị
Phương Thúy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử thế giới: 60.22.03.11
. – H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 78 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1507
Phân loại (DDC): 324.24707509051
*Tóm tắt : Làm sáng tỏ lịch sử hình thành Đảng nước Nga thống nhất và phân tích cơ cấu tổ
chức, mục đích, nhiệm vụ của Đảng. Phân tích quá trình hoạt động của Đảng nước Nga thống
nhất từ năm 2001 đến năm 2015. Trên cơ sở đó đưa ra những thành tựu của Đảng nước Nga
thống nhất trong sự phát triển Liên bang Nga giai đoạn 2001 - 2015 cũng như những thách thức
đặt ra đối với đảng cầm quyền.
Người hướng dẫn : Đặng Thanh Toán - PGS.TS
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025. Lê, Thị Bích Hạnh.
Nâng cao trình độ lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở quận Ô Môn hiện nay/ Lê
Thị Bích Hạnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 96 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1528
Phân loại (DDC): 320.85092
*Tóm tắt : Nghiên cứu những vấ n đề lý luâ ̣n chung và các yế u tố ảnh hưởng đế n triǹ h đô ̣ lý
luâ ̣n chính tri ̣của đô ̣i ngũ cán bô ̣ chủ chố t quâ ̣n Ô Môn hiê ̣n nay . Phân tíc h, đánh giá , làm rõ
thực tra ̣ng trình đô ̣ lý luâ ̣n chính tri ̣của đô ̣i ngũ cán bô ̣ chủ chố t quâ ̣n Ô Môn và đưa ra giải pháp
nâng cao triǹ h đô ̣ lý luâ ̣n chiń h tri ̣cho đô ̣i ngũ này .
Người hướng dẫn : Hoàng Thúc Lân - TS
026. Ma, Thị Hiếu.
Giáo dục kĩ năng ra quyết định trong dạy học phần Công dân với đạo đức cho học sinh ở
trường THPT Lâm Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang/ Ma Thị Hiếu: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp giảng dạy Giáo dục chính trị:
60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 118 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1479
Phân loại (DDC): 320.40712597153
*Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận về giáo dục kỹ năng ra quyết định cho học sinh. Điều tra,
đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp giáo dục kỹ năng ra quyết định cho học sinh THPT
Lâm Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên quang.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Phương Thủy - TS
027. Mai, Hồng Khánh.
Tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường
THPT Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn/ Mai Hồng Khánh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp giảng dạy Giáo dục chính trị: 60.14.01.11 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 121 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1509
Phân loại (DDC): 320.4071259711
*Tóm tắt : Khảo sát cơ sở khoa học của việc tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng
trong chương trình môn Giáo dục công dân cấp THPT. Đồng thời, thực hiện việc dạy và học tích
hợp nội dung phòng chống tham nhũng trong 7 bài thuộc chương trình môn Giáo dục công dân
lớp 10,11,12 cùng với các hoạt động ngoại khóa cho học sinh trường THPT Việt Bắc, thành phố
Lạng Sơn. Từ đó, đề xuất các nguyên tắc và biện pháp nâng cao hiệu quả chất lượng dạy và học
nội dung này.
Người hướng dẫn : Nguyễn Như Hải - PGS.TS
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028. Nguyễn, Thị Lệ Giang.
Phương pháp đóng vai trong dạy học môn Giáo dục công dân, phần "Công dân với đạo đức"
ở trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội/ Nguyễn Thị Lệ Giang: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp giáo dục chính trị: 60.14.01.11 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 110 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1742
Phân loại (DDC): 320.4071259731
*Tóm tắt : Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc vận dụng phương pháp đóng vai để
dạy học môn Giáo dục công dân, phần “Công dân với đạo đức”. Đề xuất các nguyên tắc, biện
pháp sử dụng phương pháp đóng vai để dạy học môn Giáo dục công dân, phần “Công dân với
đạo đức” ở trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Trên cơ sở đó tiến hành thực
nghiệm sư phạm nhằm nâng cao tính khả thi của đề tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Đào Đức Doãn - TS
029. Nguyễn, Thị Thìn.
Đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt người dân tộc thiểu số cấp xã ở tỉnh An Giang hiện nay/
Nguyễn Thị Thìn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 .
- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 94 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1513
Phân loại (DDC): 320.84092
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng của công tác đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt
người dân tộc thiểu số cấp xã ở An Giang hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt người dân tộc thiểu số cấp xã trong thời gian tới.
Người hướng dẫn : Phạm Văn Chín - PGS.TS
030. Nguyễn, Thị Vân Anh.
Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong dạy học phần "Công dân với đạo đức" lớp
10, ở trường THPT Lê Chân - Đông Triều - Quảng Ninh/ Nguyễn Thị Vân Anh: Luận văn Thạc
sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Giáo dục chính trị:
60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 110 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1530
Phân loại (DDC): 320.4071259729
*Tóm tắt : Làm rõ những nội dung cơ bản trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cần được
khai thác, tích hợp vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh THPT. Phân tích thực trạng và đề
xuất các giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dâ thông qua tích
hợp Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục đạo đức cho học sinh Trường THPT Lê Chân - Đông
Triều - Quảng Ninh.
Người hướng dẫn : Trần Thanh Hương - TS
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031. Phạm, Quốc Phong.
Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học phần Công dân với đạo đức ở trường THPT số
2 SaPa – Lào Cai/ Phạm Quốc Phong: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí
luận và phương pháp giảng dạy Giáo dục chính trị: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2016 . - 153 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1493
Phân loại (DDC): 320.40712597167
*Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận chung về phương pháp đóng vai như: Quan niệm về phương
pháp đóng vai, các kiểu dạy học theo hình thức đóng vai, quy trình vận dụng phương pháp đóng
vai. Tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng
phương pháp đóng vai vào dạy học phần “Công dân với đạo đức” ở trường THPT số 2 Sa Pa –
Lào Cai.
Người hướng dẫn : Phạm Việt Thắng - TS
032. Quách, Thị Nhàn.
Tích hợp giáo dục ý thức bảo tồn di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số trong dạy học môn
Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông Cù Chính Lan, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa
Bình/ Quách Thị Nhàn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương
pháp Giáo dục chính trị: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 100 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1732
Phân loại (DDC): 320.4071259719
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của dạy học tích hợp. Tìm hiểu thực trạng việc tích hợp
giáo dục ý thức bảo tồn di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số trong dạy học môn Giáo dục
công dân ở trường THPT Cù Chính Lan, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Thực nghiệm giảng
dạy một số tiết trong môn Giáo dục công dân theo hướng tích hợp giáo dục ý thức bảo tồn di sản
văn hóa của các dân tộc thiểu số cho học sinh.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Long - TS
033. Trần, Thị Mai Hạ.
Tích hợp giáo dục đạo đức trong dạy học môn giáo dục chính tri ̣ cho học
sinh Trung cấ p
chuyên nghiê ̣p tại trường Cao đẳ ng Văn hóa Nghê ̣ thuật và Du li ̣ch Yên Bái / Trần Thị Mai Hạ:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp giảng dạy Giáo
dục chính trị: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 130 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1503
Phân loại (DDC): 320.40712597157
*Tóm tắt : Làm rõ một số vấn đề lý luận về đạo đức, tích hợp, dạy học tích hợp. Phân tích
thực trạng và đề xuất một số biện pháp chủ yếu trong việc tích hợp giáo dục đạo đức vào trong
dạy học môn Giáo dục chính trị ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái hiện
nay.
Người hướng dẫn : Đào Đức Doãn - TS
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034. Từ, Thị Hồng Hạnh.
Quan hệ chính trị Việt Nam - Liên bang Nga giai đoạn 1994 - 2015/ Từ Thị Hồng Hạnh:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 113 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1580
Phân loại (DDC): 327.5970470905
*Tóm tắt : Luận văn trình bày cơ sở của quan hệ chính trị Việt Nam và Liên bang Nga giai
đoạn 1994 – 2015. Tìm hiểu khái quát chính sách đối ngoại của Việt Nam, Liên bang Nga để
thấy được đường lối đối ngoại của hai nước trong quan hệ quốc tế, sự cần thiết phải thiết lập
quan hệ hợp tác, coi trọng việc phát triển quan hệ với Nga và các nước khác trên thế giới. Phân
tích quan hệ chính trị Việt Nam – Liên bang Nga giai đoạn 1994 – 2015 nhằm nêu lên những
thành công và hạn chế trong quan hệ giữa hai nước. Từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá về mối quan
hệ cũng như những triển vọng của quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga trong thời gian tới.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Huyền Sâm - TS
330. KINH TẾ
035. Đặng, Lê Mai Linh.
Kinh tế huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2005 - 2014/ Đặng Lê Mai Linh: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học: 60.31.05.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2016 . - 126 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1738
Phân loại (DDC): 330.959729
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế. Đánh giá nhân tố ảnh
hưởng và phân tích thực trạng phát triển kinh tế huyện theo cơ cấu ngành và lãnh thổ giai đoạn
2005 – 2014. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng
Ninh theo hướng bền vững.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Sơn - PGS.TS
036. Lê, Thị Ánh Huyền.
Kinh tế - xã hội huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) từ năm 1986 đến năm 2015/ Lê Thị Ánh
Huyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 108 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1581
Phân loại (DDC): 330.9597650442
*Tóm tắt : Phân tích làm rõ các yếu tố tác động tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện
Krông Pắc từ khi đổi mới đến nay. Trình bày một cách hệ thống về quá trình phát triển kinh tế xã hội huyện Krông Pắc từ năm 1986 đến năm 2015 làm rõ những thành tựu cũng như chỉ ra
những hạn chế trong quá trình này. Đưa ra một số nhận xét về quá trình phát triển kinh tế - xã hội
huyện Krông Pắc trong thời kì đổi mới.
Người hướng dẫn : Đỗ Thanh Bình - GS.TS
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037. Nguyễn, Thị Hồng Lê.
Kinh tế nông nghiệp huyện Cư M'Gar (tỉnh Đắk Lắk) từ năm 1986 đến 2015/ Nguyễn Thị
Hồng Lê: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 95 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1583
Phân loại (DDC): 338.109597650905
*Tóm tắt : Phân tích những yếu tố tác động đến kinh tế nông nghiệp huyện Cư M 'gar trong
thời kỳ đổi mới (1986-2015). Làm rõ những chuyển biến của kinh tế nông nghiệp huyện trên các
phương diện như tình hình ruộng đất nông nghiệp, hình thức tổ chức sản xuất, cơ cấu, kỹ thuật
sản xuất và kết quả của hoạt động sản xuất. Nhận định, đánh giá về đặc điểm, vai trò, tác động
của kinh tế nông nghiệp huyện Cư M'gar trong 30 năm đổi mới.
Người hướng dẫn : Phạm Thị Tuyết - TS
038. Nguyễn, Thị Huyền Trang.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tác động của nó tới sự phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh/ Nguyễn
Thị Huyền Trang: Luận án Tiến sĩ Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học: 62.31.05.01 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 160 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1878
Phân loại (DDC): 330.959727
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển đô
thị để vận dụng vào địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đánh giá các nhân tố tác động đến sự chuyển dịch cơ
cấu kinh tế. Phân tích thực trạng và tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Ninh giai
đoạn 2000 - 2013.
Người hướng dẫn : Nguyễn Minh Tuệ - PGS.TS%Hoàng Phúc Lâm - PGS.TS
039. Nguyễn, Thị Hƣờng.
Kinh tế - xã hội huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) từ năm 2001 đến năm 2015/ Nguyễn Thị
Hường: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 81 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1587
Phân loại (DDC): 330.95976509051
*Tóm tắt : Làm rõ thực trạng kinh tế - xã hội của huyện Đắk Song trong thời gian từ sau ngày
miền Nam hoàn toàn giải phóng đến trước thời điểm thành lập huyện (1975 – 2001). Phân tích
những biến đổi quan trọng về kinh tế huyện Đắk Song từ năm 2001 đến nay; tập trung đi sâu
phân tích thực trạng và kết quả của chính sách định canh định cư, phát triển kinh tế vùng đồng
bào dân tộc thiểu số. Nghiên cứu tình hình xã h ội ở huyện Đắk Song từ năm 2001 đến năm
2015 đặc biệt là v ấn đề giải quyết việc làm, thu nhập và đời sống, vấn đề xóa đói giảm nghèo,
tình hình văn hóa giáo dục, y tế môi trường, thông tin thể thao, thực hiện chính sách xã hội, vấn
đề dân số - kế hoạch hóa gia đình.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thu Hiền - TS
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040. Nguyễn, Thị Thanh.
Phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2005 - 2014/ Nguyễn
Thị Thanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học: 60.31.05.01 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 135 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1737
Phân loại (DDC): 330.959734
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển kinh tế để vận dụng vào địa bàn
huyện Tứ Kỳ. Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng, hiện trạng phát triển kinh tế của huyện
từ năm 2005 đến năm 2014 dưới góc độ địa lí. Đề xuất một số giải pháp góp phần đẩy mạnh tốc
độ tăng trưởng và hiệu quả của nền kinh tế huyện đến năm 2030.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Sơn - PGS.TS
041. Phạm, Hồng Thơ.
Phát triển kinh tế thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2005 - 2014/ Phạm Hồng
Thơ: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học: 60.31.05.01 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 126 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1499
Phân loại (DDC): 330.9597290442
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển kinh tế dưới góc độ địa lí học.
Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng và phân tích thực trạng phát triển kinh tế thành phố Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2005 - 2014. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nhanh và bền
vững nền kinh tế thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong tương lai.
Người hướng dẫn : Nguyễn Minh Tuệ - PGS.TS
042. Trần, Thị Thu Hằng.
Kinh tế nông nghiệp huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1987 - 2015/ Trần Thị Thu
Hằng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 83 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1590
Phân loại (DDC): 338.109597650905
*Tóm tắt : Tái hiện lại bức tranh kinh tế nông nghiệp của huyện Krông Năng trong gần 30
năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Nhận định, đánh giá về đặc điểm, vai trò, tác động
của kinh tế nông nghiệp huyện Krông Năng (Tỉnh Đắk Lắk) trong gần 30 năm đổi mới (19872015). Từ đó nêu lên những vấn đề đặt ra cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Krông
Năng ở những giai đoạn sau.
Người hướng dẫn : Phan Ngọc Huyền - TS
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043. Triệu, Thị Lý.
Quá trình công nghiệp hóa của Liên Xô từ năm 1926 đến năm 1937/ Triệu Thị Lý: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử thế giới: 60.22.03.11 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2016 . - 99 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1506
Phân loại (DDC): 338.94709043
*Tóm tắt : Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận của công nghiệp hóa. Phân tích tiến trình
của công nghiệp hóa của Liên Xô giai đoạn 1926 - 1937. Trên cơ sở thực hiện quá trình công
nghiệp hóa, đánh giá những thành tựu, hạn chế, so sánh với quá trình công nghiệp hóa ở một số
nước tư bản, rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam…
Người hướng dẫn : Đỗ Thanh Bình - GS.TS
331. KINH TẾ HỌC LAO ĐỘNG
044. Nguyễn, Thị Yến.
Phát huy nguồn nhân lực nữ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở An Giang hiện nay/
Nguyễn Thị Yến: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 98 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1516
Phân loại (DDC): 331.1191330820959791
*Tóm tắt : Xác định tầm quan trọng của việc phát huy NNL nữ và những yêu cầu mới đối với
NNL nữ trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam nói chung, ở An Giang nói riêng. Làm rõ
thực trạng và đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy nguồn nhân lực nữ ở An Giang
hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Toan - PGS.TS
045. Phạm, Thành Thông.
Phát triển nguồn nhân lực nữ ở thành phố Cần Thơ hiện nay/ Phạm Thành Thông: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2016 . - 95 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1566
Phân loại (DDC): 331.110820959793
*Tóm tắt : Khái quát hóa các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
và Đảng ta về nguồn nhân lực (trong đó có nguồn nhân lực nữ), từ đó xác định vai trò và sự cần
thiết của việc phát triển nguồn nhân lực nữ ở thành phố Cần Thơ hiện nay. Phân tích thực trạng
và đề xuất một số giải pháp căn bản nhằm phát triển hơn nữa nguồn nhân lực nữ ở thành phố Cần
Thơ hiện nay.
Người hướng dẫn : Lê Văn Đoán - PGS.TS
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340. LUẬT PHÁP
046. Trần, Thị Tuyết Nhung.
Sử dụng phương pháp xử lí tình huống trong dạy học môn Pháp luật đại cương ở trường Cao
đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang/ Trần Thị Tuyết Nhung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp giảng dạy Giáo dục chính trị: 60.14.01.11 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 102 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1733
Phân loại (DDC): 340.071159725
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của phương pháp xử lý tình huống. Tìm hiểu thực trạng
và đề xuất các biện pháp sử dụng có hiệu quả phương pháp xử lý tình huống trong dạy học môn
Pháp luật đại cương ở trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. Trên cơ sở đó tiến hành thực
nghiệm sư phạm nhằm nâng cao tính khả thi của đề tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Đào Thị Ngọc Minh - PGS.TS
360. CÁC VẤN ĐỀ VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
047. Hoàng, Thị Quyên.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ với công tác xóa đói, giảm nghèo
giai đoạn 2007 - 2015/ Hoàng Thị Quyên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành:
Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 98 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1526
Phân loại (DDC): 362.5808350959721
*Tóm tắt : Trình bày khái quát về huyện Cẩm Khê – tỉnh Phú Thọ trên các phương diện vị trí
địa lý, điều kiện tự nhiên; tình hình kinh tế, xã hội. Tìm hiểu những mô hình, hoạt động của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cẩm Khê trong quá trình tham gia xóa đói, giảm nghèo ở địa
phương. Đánh giá những mặt thuận lợi, những mặt khó khăn, những kết quả đạt được cũng như
mục tiêu phấn đấu trong công tác tham gia xóa đói, giảm nghèo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
huyện Cẩm Khê đồng thời đi sâu tìm hiểu những hạn chế trong quá trình tham gia xóa đói, giảm
nghèo của Đoàn Thanh niên và lí giải nguyên nhân của những hạn chế đó.
Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Cơ - GS.TS
048. Lê, Thiện Minh.
Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số
tỉnh An Giang hiện nay/ Lê Thiện Minh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành:
Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 96 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1575
Phân loại (DDC): 362.580959791
*Tóm tắt : Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về đói nghèo và xoá đói, giảm nghèo. Phân
tích thực trạng đói nghèo và xoá đói, giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu ở tỉnh An
Giang hiện nay, rút ra các nhận xét về kết quả và nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất
phương hướng và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện xoá đói, giảm nghèo trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu ở tỉnh An Giang trong thời gian tới.
Người hướng dẫn : Phạm Văn Hùng - PGS.TS
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049. Thiều, Viết Dũng.
Công cuộc xóa đói giảm nghèo ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk từ năm 2001 đến năm
2015/ Thiều Viết Dũng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam:
60.22.03.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 101 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1582
Phân loại (DDC): 362.58095976509051
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận, chỉ tiêu nghèo đói. So sánh một số chỉ tiêu của thế giới và
Việt Nam. Khái quát thực trạng và tìm ra các nguyên nhân dẫn đến nghèo đói ở các hộ nông dân
trên địa bàn nghiên cứu. Đề xuất một vài biện pháp giúp nông dân từng bước xóa đói giảm nghèo
và xóa nghèo bền vững.
Người hướng dẫn : Văn Ngọc Thành - PGS.TS
370. GIÁO DỤC
050. Cao, Thị Ninh.
Phối hợp hoạt động của Đoàn Thanh niên với các lực lượng xã hội trong giáo dục đạo đức
cho học sinh trường THPT dân lập Trí Đức, quận Nam Từ Liêm/ Cao Thị Ninh: Luận văn Thạc
sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: GIáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 140 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1521
Phân loại (DDC): 373.01140959731
*Tóm tắt : Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức phối hợp với các lực lượng
trong giáo dục đạo đức học sinh của Đoàn Thanh niên trường THPT. Khảo sát thực trạng và đề
xuất các biện pháp tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng trong giáo dục đạo đức cho
học sinh Đoàn Thanh niên trường THPT Trí Đức.
Người hướng dẫn : Lê Minh Nguyệt - PGS.TS
051. Chu, Văn Đƣờng.
Giáo dục Trung học cơ sở ở huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) từ năm 1987 đến năm 2015/ Chu Văn
Đường: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 75 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1586
Phân loại (DDC): 373.597650905
*Tóm tắt : Luận văn trình bày một cách hệ thống về tình hình giáo dục THCS ở huyện Lắk
(tỉnh Đắk Lắk) từ năm 1987-2015. Qua đó thấy sự chuyển biến của giáo dục THCS huyện Lắk
và việc thực hiện phổ cập giáo dục THCS của huyện. Phân tích đánh giá những thành tựu cũng
như hạn chế trong việc xây dựng và phát triển giáo dục THCS của huyện qua các thời kì lịch sử:
giai đoạn 1987 đến năm 2001 và giai đoạn 2001 đến năm 2015.
Người hướng dẫn : Hoàng Hải Hà - TS
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052. Dƣơng, Thị Hào.
Giáo dục THPT tỉnh Đắk Lắk từ năm 1986 đến năm 2015/ Dương Thị Hào: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2016 . - 118 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1522
Phân loại (DDC): 373.597650905
*Tóm tắt : Khái quát về tỉnh Đắk Lắk và tình hình giáo dục THPT tỉnh Đắk Lắk trước năm
1986. Khôi phục lại toàn bộ quá trình phát triển của hệ thống giáo dục THPT tỉnh Đắk Lắk từ
năm 1986 đến năm 2015 trên các mặt: qui mô trường lớp, đội ngũ giáo viên và số lượng học
sinh, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, kết quả học tập và chất lượng giáo dục... Trên cơ sở
đó bước đầu rút ra những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm cho sự phát triển của giáo
dục THPT Đắk Lắk ở những giai đoạn tiếp theo.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Kiều Trang - TS
053. Đỗ, Thị Linh Trang.
Quản lí giáo dục an toàn giao thông ở các trường Trung học phổ thông huyện Thủy Nguyên
thành phố Hải Phòng/ Đỗ Thị Linh Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 124 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1721
Phân loại (DDC): 373.1200959735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về qu ản lí giáo du ̣c an toàn giao thông trong trư ờng
THPT. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lí giáo du ̣c an toàn giao thông
góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh , hình thành ý thức tự giác thực hiê ̣n nghiêm chin̉ h
Luâ ̣t giao thông đường bô ̣ và hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông của
học sinh
trong các trường THPT ở huyê ̣n Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Người hướng dẫn : Bùi Minh Hiền - PGS.TS
054. Đỗ, Văn Tuấn.
Quản lí đào tạo ở các trường Cao đẳng Nghề Giao thông Vận tải Trung Ương đáp ứng yêu
cầu thị trường lao động/ Đỗ Văn Tuấn: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Quản lí giáo dục: 62.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 218 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1579
Phân loại (DDC): 378.101
*Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý đào tạo ở các trường Cao đẳng Nghề Giao
thông Vận tải Trung ương đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Khảo sát, đánh giá thực
trạng và đề xuất các biện pháp quản lý đào tạo ở các trường Cao đẳng Nghề Giao thông Vận tải
Trung ương đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Khảo nghiệm và thực nghiệm một số biện
pháp nhằm nâng cao tính khả thi của đề tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Trần Thị Tuyết Oanh - PGS.TS%Nguyễn Vũ Bích Hiền - PGS.TS
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055. Hà, Thị Thủy.
Quản lý hoạt động dạy học các môn văn hóa theo chương trình Giáo dục thường xuyên tại
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng/
Hà Thị Thủy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục:
60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 102 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1543
Phân loại (DDC): 374.11020959769
*Tóm tắt : Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý, quản lý hoạt động dạy học và quản
lý hoạt động dạy học các môn văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên ở Trung tâm
Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên. Đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp
quản lí nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn văn hóa theo chương trình giáo dục thường
xuyên tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Đức Trọng, tỉnh
Lâm Đồng và khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đó.
Người hướng dẫn : Trần Công Phong - GS.TS
056. Hoàng, Văn Dƣơng.
Quản lí đội ngũ cán bộ quản lí trường Trung học phổ thông các tỉnh khu vực miền núi phía
Bắc đáp ứng đổi mới giáo dục/ Hoàng Văn Dương: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lí giáo dục: 62.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 159 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1895
Phân loại (DDC): 373.12011095971
*Tóm tắt : Xác định cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học phổ
thông của Sở Giáo dục và Đào tạo. Khảo sát và đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý
đội ngũ cán bộ quản lý trường trường Trung học phổ thông các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc
đáp ứng đổi mới giáo dục. Khảo nghiệm và thử nghiệm các giải pháp quản lý đội ngũ cán bộ
quản lý trường Trung học phổ thông các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.
Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Thức - PGS.TS
057. Lê, Thị Hoa Lý.
Quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng/ Lê Thị Hoa Lý: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo
dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 110 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1544
Phân loại (DDC): 373.1140959769
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng các
trường THPT. Điều tra, phân tích thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý nâng cao chất
lượng hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Di Linh, tỉnh Lâm
Đồng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hiền - TS
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058. Lƣu, Văn Hanh.
Quản lí bồi dưỡng giáo viên Trung học phổ thông huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng theo chuẩn
nghề nghiệp/ Lưu Văn Hanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo
dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 111 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1549
Phân loại (DDC): 373.110959769
*Tóm tắt : Xác định cơ sở lý luận về quản lý bồi dưỡng giáo viên Trung học phổ thông theo
chuẩn nghề nghiệp. Làm rõ thực trạng và đề xuất, khảo sát tính cần thiết, tính khả thi các biện
pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên THPT huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng theo chuẩn nghề nghiệp.
Người hướng dẫn : Trần Hữu Luyến - GS.TS
059. Ngụy, Thị Hồng Nhung.
Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường Tiểu học huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng/ Ngụy
Thị Hồng Nhung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục:
60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 102 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1547
Phân loại (DDC): 372.120110959769
*Tóm tắt : Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về quản lý phát triển đội ngũ cán bộ quản lí
trường Tiểu học. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý
nhằm phát triển đội ngũ cán cán bộ quản lí các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh
Lâm Đồng, đồng thời khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý đề
xuất trong giai đoạn hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thành Vinh - PGS.TS
060. Nguyễn, Bá Tân.
Quản lí giáo dục hướng nghiệp trong các trường THPT huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng/
Nguyễn Bá Tân: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục:
60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 100 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1548
Phân loại (DDC): 373.01130959769
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận: quản lý, quản lý giáo dục hướng nghiệp, quản lý hoạt
động giáo dục hướng nghiệp, biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường
THPT. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường công tác
quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường THPT huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm
Đồng.
Người hướng dẫn : Trần Công Phong - GS.TS
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061. Nguyễn, Thị Hƣơng Lan.
Biện pháp tăng cường trải nghiệm chữ viết cho trẻ 5 - 6 tuổi trong hoạt động vui chơi/
Nguyễn Thị Hương Lan: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục học
(Giáo dục Mầm non): 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 99 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1722
Phân loại (DDC): 372.634
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của biện pháp tăng cường trải nghiệm chữ viết cho trẻ 56 tuổi trong hoạt động vui chơi. Phân tích thực trạng và đề xuất , thực nghiệm một số biện pháp
tăng cường trải nghiệm chữ viết cho trẻ 5 - 6 tuổi trong hoạt động vui chơi.
Người hướng dẫn : Đinh Hồng Thái - PGS.TS
062. Nguyễn, Thị Ngọc Minh.
Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khiếm thính tại trường Khiếm thính
tỉnh Lâm Đồng/ Nguyễn Thị Ngọc Minh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 121 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1546
Phân loại (DDC): 371.91243740959769
*Tóm tắt : Xác định cơ sở lý luận nghiên cứu quản lý giáo dục kĩ năng sống cho học sinh
khiếm thính. Làm rõ thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng
sống cho học sinh khiếm thính ở trường khiếm thính Lâm Đồng.
Người hướng dẫn : Trần Hữu Luyến - GS.TS
063. Nguyễn, Thị Thiên Nhiên.
Phát triển vốn từ cho trẻ 3 - 4 tuổi qua hoạt động khám phá thế giới thực vật/ Nguyễn Thị
Thiên Nhiên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục học (Giáo dục
Mầm non): 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 110 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1736
Phân loại (DDC): 372.44
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển vốn từ của trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi.
Khảo sát thực trạng, tiến hành xây dựng và thực nghiệm một số biện pháp phát triển vốn từ cho
trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi thông qua hoạt động khám phá thế giới thực vật.
Người hướng dẫn : Lã Thị Bắc Lý - PGS.TS
064. Nguyễn, Thị Thu Hƣơng.
Quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
thông qua hoạt động trải nghiệm/ Nguyễn Thị Thu Hương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo
dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 88
tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1725
Phân loại (DDC): 372.01190959735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lí luận về quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh
Tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện
pháp quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải
Phòng thông qua hoạt động trải nghiệm.
Người hướng dẫn : Dương Hải Hưng - TS
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065. Nguyễn, Thị Tú Anh.
Dạy nghề cho người lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới ở huyện Thanh Miện
- tỉnh Hải Dương/ Nguyễn Thị Tú Anh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 107 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1556
Phân loại (DDC): 370.1130959734
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của công tác dạy nghề cho người lao động trong xây
dựng nông thôn mới. Khảo sát, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả công tác dạy nghề cho người lao động trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện
Thanh Miện – tỉnh Hải Dương.
Người hướng dẫn : Trần Thị Lệ Thu - PGS.TS
066. Nguyễn, Trọng Lƣu.
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa ở các Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng
đáp ứng nhu cầu phòng tránh thiên tai tại địa phương/ Nguyễn Trọng Lưu: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2016 . - 127 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1541
Phân loại (DDC): 374.13840959769
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa ở
các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh đáp ứng nhu cầu phòng tránh thiên tai. Khảo sát,
đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính
khóa của Giám đốc ở các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Lâm Đồng đáp ứng nhu cầu
phòng tránh thiên tai tại địa phương.
Người hướng dẫn : Ngô Quang Sơn - PGS.TS
067. Phạm, Ngọc Chung.
Phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường THCS huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng/ Phạm Ngọc
Chung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 101 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1545
Phân loại (DDC): 373.110959769
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận của vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên THCS. Khảo
sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên của Hiệu
trưởng các trường THCS huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hiền - TS
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068. Tạ, Hƣơng Giang.
Quản lí hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên trường THCS thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai
theo Chuẩn nghề nghiệp/ Tạ Hương Giang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 111 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1497
Phân loại (DDC): 373.11209597167
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đánh giá, xếp loại giáo viên và quản lý hoạt
động đánh giá, xếp loại giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp. Khảo sát thực trạng đánh giá,
và đề xuất biện pháp quản lý của phòng Giáo dục và Đào tạo đối với hoạt động đánh giá, xếp
loại giáo viên trườngTHCS trên địa bàn thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai theo Chuẩn nghề
nghiệp.
Người hướng dẫn : Dương Hải Hưng - TS
069. Thiều, Huy Thuật.
Bồi dưỡng kĩ năng dạy học cho giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
theo tiếp cận dạy học vi mô/ Thiều Huy Thuật: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục: 62.14.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 148 tr.
+ phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1889
Phân loại (DDC): 374.1102
*Tóm tắt : Hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận của bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho giảng
viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo tiếp cận dạy học vi mô. Khảo sát, phân
tích, đánh giá thực trạng và áp dụng quy trình bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho giảng viên các cơ
sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo tiếp cận dạy học vi mô.
Người hướng dẫn : Phó Đức Hòa - PGS.TS%Ngô Quang Sơn - PGS.TS
070. Trần, Thị Phƣơng Lan.
Quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở huyện Sóc Sơn - thành phố Hà
Nội/ Trần Thị Phương Lan: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo
dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 111 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1534
Phân loại (DDC): 373.01190959731
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS.
Khảo sát thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị yến Phương - PGS.TS
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071. Trịnh, Thị Hƣơng.
Quản lí dạy học các môn Lý luận chính trị ở trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
trong bối cảnh đổi mới giáo dục / Trịnh Thị Hương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 118 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1505
Phân loại (DDC): 378.12509597167
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý dạy học các môn lý luận
chính trị của trưởng bộ môn ở các trường Cao đẳng trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Nghiên cứu
thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý của trưởng bộ môn đối với dạy học các môn lý
luận chính trị ở các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong bối cảnh đổi mới giáo dục.
Người hướng dẫn : Đào Lan Hương - TS
072. Võ, Thị Thanh Hiếu.
Quản lý hoạt động dạy học tại các trường Trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số huyện
Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng/ Võ Thị Thanh Hiếu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 104 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1542
Phân loại (DDC): 373.11020959769
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT vùng dân
tộc thiểu số. Phân tích thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu
trưởng các trường THPT vùng dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng, khảo nghiệm
tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thành Vinh - PGS.TS
073. Vũ, Thị Mai Hƣờng.
Quản lí trường Tiểu học theo tiếp cận quản lí dựa vào nhà trường/ Vũ Thị Mai Hường: Luận
án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 62.14.01.14 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2016 . - 213 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1402
Phân loại (DDC): 372.12
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý dựa vào nhà trường và kinh nghiệm
thực hiện quản lí dựa vào nhà trường tại một số nước, khu vực trên thế giới. Khảo sát, đánh giá
thực trạng và đề xuất các biện pháp vận dụng quản lí dựa vào nhà trường trong quản lý trường
Tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và tổ chức thử nghiệm một tiểu biện pháp trong số các
biện pháp đã đề xuất.
Người hướng dẫn : Bùi Minh Hiền - PGS.TS
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074. Vũ, Thị Năm.
Quản lí dạy học theo đi ̣nh hướng phát triể n năng lực ở các trư ờng Trung học cơ sở quận
Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội/ Vũ Thị Năm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 120 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1487
Phân loại (DDC): 373.11020959731
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí lu ận của hoa ̣t đô ̣ng da ̣y ho ̣c theo đinh
̣ hướng phát triể n năng
lực ở các trường THCS . Phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp quản lí hoa ̣t đô ̣ng da ̣y ho ̣c
theo đinh
̣ hướng phát triể n năng lực c ủa Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở quận Nam Từ
Liêm, thành phố Hà Nội.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Lê - PGS.TS
380. THƢƠNG MẠI, PHƢƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
075. Trần, Thị Mùi.
Hệ thống thương mại dân gian ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (2003 - 2015)/ Trần Thị
Mùi: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 117 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1557
Phân loại (DDC): 381.1095972309051
*Tóm tắt : Khái quát về huyện Tam Đảo và hệ thống thương mại dân gian ở huyện Tam Đảo
tỉnh Vĩnh Phúc trước năm 2003. Phân tích hoạt động của hệ thống thương mại dân gian ở huyện
Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2003 đến 2015. Từ đó nêu bật lên vai trò của hệ thống chợ đối
với cuộc sống của đồng bào miền núi trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Cơ - GS.TS
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
076. Đặng, Thị Lan Anh.
Nhân vật anh hùng văn hóa trong truyện kể dân gian về thời kì Văn Lang - Âu Lạc/ Đặng Thị
Lan Anh: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học dân gian: 62.22.01.25 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 159 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1894
Phân loại (DDC): 398.20959702
*Tóm tắt : Tiến hành xác định nội hàm khái niệm về nhân vật anh hùng văn hóa, từ đó phân
tích và khái quát các đặc trưng căn bản của nhân vật anh hùng văn hóa trong truyện kể dân gian
thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc. Nghiên cứu lịch đại bằng những kiến giải motif trong cấu trúc hình
tượng nhân vật anh hùng văn hóa trong truyện kể dân gian thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc. Qua đó
ttìm hiểu hình tượng nhân vật anh hùng văn hóa thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc trong tín ngưỡng, lễ
hội, phong tục.
Người hướng dẫn : Lê Trường Phát - PGS.TS
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077. Nguyễn, Thị Lệ Quyên.
Phong tục hôn nhân của người Êđê ở huyện Cư M'Gar (tỉnh Đắk Lắk)/ Nguyễn Thị Lệ
Quyên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 79 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1524
Phân loại (DDC): 392.5089992059765
*Tóm tắt : Khái quát về điều kiện tự nhiên, tộc người của huyện Cư M’gar nói chung; địa bàn
cư trú và đặc điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội của người Ê đê ở huyện này nói riêng. Phục dựng
một cách hệ thống các quan niệm, quy tắc trong hôn nhân truyền thống của người Ê đê trên địa
bàn huyện Cư M’gar. Phân tích những nhân tố tác động đến phong tục hôn nhân và làm rõ những
biến đổi trong quan niệm và quy tắc hôn nhân của người Ê đê ở đây từ năm 1975 đến nay.
Người hướng dẫn : Trần Nam Trung - TS
078. Nguyễn, Văn Tâm.
Đời sống văn hóa của người Tày ở huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), từ năm 1986 đến năm
2015/ Nguyễn Văn Tâm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam:
60.22.03.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 104 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1523
Phân loại (DDC): 398.08995911059765
*Tóm tắt : Tìm hiểu những nét khái quát về cộng đồng dân tộc Tày ở huyện Ea Kar. Nghiên
cứu quá trình phát triển của đời sống văn hóa(cả vật chất lẫn tinh thần) của người Tày ở huyện
Ea Kar từ năm 1986 đến nay. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp của văn hóa tộc người
và giá trị của nó trong công cuộc xây dựng huyện Ea Kar nói riêng và đất nước Việt Nam nói
chung giai đoạn hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hạnh - PGS.TS
400. NGÔN NGỮ
079. Dƣơng, Thị Bích Hạnh.
"Hồ Chí Minh - Về vấn đề giáo dục" từ cách tiếp cận của phân tích diễn ngôn/ Dương Thị
Bích Hạnh: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam: 62.22.01.02 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 150 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1892
Phân loại (DDC): 495.922014
*Tóm tắt : Tổng quan tình hình nghiên cứu và cở sở lí luận. Nghiên cứu việc tiếp cận tuyển
tập "Hồ Chí Minh – Về vấn đề giáo dục" từ góc độ ngôn vực; góc độ liên kết và góc độ lập luận.
Qua đó cho thấy rõ giá trị của các tác phẩm của Hồ Chí Minh từ một cách tiếp cận mới, tiếp cận
dưới góc nhìn của phân tích diễn ngôn.
Người hướng dẫn : Diệp Quang Ban - GS.TS
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080. Phạm, Thị Mỹ Việt.
Đặc điểm ngữ nghĩa và kết trị của nhóm vị từ quá trình trong tiếng Việt/ Phạm Thị Mỹ Việt:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học: 62.22.02.40 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 162 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1501
Phân loại (DDC): 495.9225
*Tóm tắt : Khảo sát, thống kê hệ thống các vị từ quá trình tiêu biểu trong tiếng Việt. Phân tích
và mô tả đặc điểm ngữ nghĩa và kết trị của các vị từ quá trình trong tiếng Việt khi dùng với nghĩa
gốc. Trên cơ sở đó miêu tả sự chuyển nghĩa và sự thay đổi kết trị của vị từ quá trình trong tiếng
Việt.
Người hướng dẫn : Lê Thị Lan Anh - PGS.TS
510. TOÁN HỌC
081. Đỗ, Lân.
Dáng điệu tiệm cận của một số hệ vi phân đa trị trong không gian vô hạn chiều/ Đỗ Lân:
Luận án Tiến sĩ Toán học, Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân: 62.46.01.03 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 117 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1893
Phân loại (DDC): 515.3
*Tóm tắt : Nhắc lại các kết quả về lí thuyết nửa nhóm, lí thuyết độ đo không compact và ánh
xạ nén, các kiến thức về giải tích bậc phân số và lí thuyết tập hút toàn cục cho nửa dòng đa trị.
Nghiên cứu dáng tiệm cận nghiệm của một lớp bao hàm thức vi phân hàm nửa tuyến tính. Phân
tích nghiệm đối tuần hoàn của bao hàm thức vi phân nửa tuyến tính. Trên cơ sở đó đưa ra một
lớp bao hàm thức vi phân bậc phân số, có xung, với trễ hữu hạn và điều kiện không cục bộ.
Người hướng dẫn : Trần Đình Kế - PGS.TS
082. Lê, Ngọc Quỳnh.
Mối liên hệ đại số của các ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức/ Lê Ngọc Quỳnh:
Luận án Tiến sĩ Toán học, Chuyên ngành: Hình học và tôpô: 62.46.01.05 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2016 . - 90 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1890
Phân loại (DDC): 516
*Tóm tắt : Nghiên cứu về hàm phân hình trên mặt phẳng phức C và đưa ra định lí về sự phụ
thuộc tựa phân tuyến tính của hai hàm phân hình có chung ảnh ngược đối với các cặp hàm nhỏ.
Áp dụng lí thuyết Nevanlinna để nghiên cứu bài toán về sự phục thuộc đại số của các ánh xạ
phân hình nhiều biến vào không gian xạ ảnh phức dựa trên các điều kiện đặt ra trên ảnh ngược
của họ các siêu phẳng cố định hoặc di động cho trước.
Người hướng dẫn : Sĩ Đức Quang - PGS.TSKH
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083. Lƣơng, Thị Hƣơng.
Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập phân bậc trong dạy học chương Góc lượng giác và
công thức lượng giác ở lớp 10 Trung học phổ thông/ Lương Thị Hương: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 60.14.01.11 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 93 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1478
Phân loại (DDC): 515.16076
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học phân hóa, bài tập phân bậc. Tìm hiểu thực
trạng dạy học phân hóa, bài tập phân bậc môn Toán ở các trường THPT. Thiết kế và sử dụng hệ
thống bài tập phân bậc trong dạy học chương “Góc lượng giác và công thức lượng giác”. Thực
nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của hệ thống bài tập phân bậc đã được xây
dựng.
Người hướng dẫn : Bùi Duy Hưng - TS
084. Nguyễn, Thị Mai Dung.
Thuật toán LLL và ứng dụng trong việc phân tích đa thức với hệ số nguyên thành nhân tử/
Nguyễn Thị Mai Dung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lí thuyết
số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 42 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1488
Phân loại (DDC): 512.9422
*Tóm tắt : Trình bày định nghĩa lưới, cơ sở rút gọn của lưới và nhặc lại trực giao hóa GramSchmidt; đưa ra thuật toán LLL và các bước tìm cơ sở rút gọn của nó. Trên cơ sở đó áp dụng
thuật toán LLL vào việc phân tích đa thức với hệ số nguyên thành nhân tử.
Người hướng dẫn : Lưu Bá Thắng - TS
085. Nguyễn, Thị Nhung.
Tính ổn định của một lớp hệ điều khiển Lur'e đa trị/ Nguyễn Thị Nhung: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích (Phương trình vi phân - tích phân):
60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 34 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1510
Phân loại (DDC): 515.392
*Tóm tắt : Trình bày các kí hiệu, định nghĩa và kiến thức chuẩn bị về giải tích đa trị, bao hàm
thức vi phân, các khái niệm trong lí thuyết ôn định Lyapunov. Nghiên cứu tính ổn định của hệ
điều khiển Lur'e trong đó đưa ra nguyên lí bất biến, điều kiện đủ cho tính ổn định và một số ví dụ
về mô hình ứng dụng của tính ổn định của hệ Lur'e trong mạng lưới điện.
Người hướng dẫn : Trần Đình Kế - PGS.TS
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086. Nguyễn, Thị Thu Huyền.
Ứng dụng xích Markov trong phân tích và dự báo xu thế giá chứng khoán/ Nguyễn Thị Thu
Huyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Lí thuyết Xác suất và Thống kê
Toán học: 60.46.01.06 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 57 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1483
Phân loại (DDC): 519.233
*Tóm tắt : Hệ thống lại một số kiến thức cơ bản về quá trình ngẫu nhiên, quá trình Markov,
tính Markov. Bước đầu làm quen với một số thuật ngữ về chứng khoán. Tìm hiểu mô hình xích
Markov với thời gian rời rạc. Thử nghiệm ứng dụng xích Markov trong dự báo xu thế giá chứng
khoán.
Người hướng dẫn : Trần Trọng Nguyên - PGS.TS
087. Nguyễn, Thị Tỉnh.
Định lí giới hạn nửa đường tròn cho độ đo thực nghiệm của giá trị riêng của ma trận ngẫu
nhiên/ Nguyễn Thị Tỉnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Lí thuyết Xác
suất và Thống kê Toán học: 60.46.01.06 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 46 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1529
Phân loại (DDC): 519.23
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức chuẩn bị: các loại hội tụ và hội tụ yếu; đinh lí giới hạn
trung tâm; hàm đặc trưng. Nghiên cứu về lí thuyết ma trận ngẫu nhiên và chứng minh định lí giới
hạn nửa đường tròn cho độ đo thực nghiệm của các giá trị riêng.
Người hướng dẫn : Phạm Việt Hùng - TS
088. Tống, Thị Loan.
Hình học của các số và áp dụng vào lí thuyết số/ Tống Thị Loan: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Toán học, Chuyên ngành: Hình học và Tôpô: 60.46.01.05 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016
. - 44 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1508
Phân loại (DDC): 516.35
*Tóm tắt : Trình bày những kiến thức cơ sở về dàn trong không gian Euclid. Nghiên cứu định
lí Minkowski về thể lồi và một số ứng dụng của nó.
Người hướng dẫn : Đỗ Đưc Thái - GS.TSKH
089. Vũ, Mạnh Tới.
Tính điều khiển được của một số lớp phương trình Parabolic/ Vũ Mạnh Tới: Luận án Tiến sĩ
Toán học, Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân: 62.46.01.03 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2016 . - 120 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1899
Phân loại (DDC): 515.3534
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức về không gian hàm, lí thuyết điều khiển được của hệ
tuyến tính trong không gian vô hạn chiều, một số bất đẳng thức thường dùng. Nghiên cứu các kết
quả tính điều khiển được về 0 của phương trình parabolic chứa toán tử Grushin trong trường hợp
hình hộp nhiều chiều. Phân tích tính điều khiển được về 0 khi thời gian đủ lớn của phương trình
parabolic chứa toán tử Grushin khi s = 1 với thế vị kì dị kiểu Hardy bên trong miền trong trường
hợp nhiều chiều. Trên cơ sở đó đưa ra tính điều khiển được về 0 của một lớp phương trình
parabolic một chiều nửa tuyến tính suy biến với thế vị kì dị.
Người hướng dẫn : Cung Thế Anh - PGS.TS
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530. VẬT LÝ
090. Lê, Thị Mùi.
Xây dựng và sử dụng một số thiết bị thí nghiệm về dòng điện trong chất điện phân và định
luật Fa-ra-đây trong dạy học Vật lí lớp 11/ Lê Thị Mùi: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Lí luậ và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2016 . - 66 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1729
Phân loại (DDC): 537.60712
*Tóm tắt : Nghiên cứu lí luận về việc phát triển tính tích cực và năng lực sáng tạo của học
sinh trong dạy học giải quyết vấn đề và việc xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy
học giải quyết vấn đề. Phân tích vai trò của thí nghiệm vật lí; cải tiến, chế tạo, sử dụng thiết bị thí
nghiệm về dòng điện trong chất điện phân và định luật Fa-ra-đây trong chương trình dạy học vật
lí phổ thông. Xây dựng tiến trình dạy học đơn vị kiến thức công thức Fa-ra-đây về điện phân
trong chương trình vật lí lớp 11 theo phương án của đề tài. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm
sư phạm nhằm nâng cao tính khả thi của đề tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Dương Xuân Quý - TS
091. Lƣơng, Thị Hảo.
Tổ chức dạy học dựa trên vấn đề chương "Khúc xạ ánh sáng" Vật lí 11 nhằm phát triển năng
lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh/ Lương Thị Hảo: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo
dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 93 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1728
Phân loại (DDC): 535.3240712
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận dạy học dựa trên vấn đề nhằm phát triển năng lực giải
quyết vấn đề thực tiễn của học sinh trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông. Tiến hành tổ chức
dạy học dựa trên vấn đề (Problem Based Learning - PBL) chương “Khúc xạ ánh sáng” Vật lí 11
nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh. Trên cơ sở đó tiến hành thực
nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm và nâng cao tính khả thi của đề tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Lương Việt Thái – TS
092. Nguyễn, Thị Thu.
Chuyển pha kim loại - điện môi Mott trong mô hình Falicov - Kimball ba thành phần/
Nguyễn Thị Thu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí
Toán: 60.46.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 55 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1490
Phân loại (DDC): 530.414
*Tóm tắt : Tổng quan về mạng quang học, chuyển động của nguyên tử trong mạng quang học
một chiều, chuyển pha kim loại - điện môi. Phân tích mô hiǹ h Falicov - Kimball ba thành phần.
Trên cơ sở đó áp du ̣ng phương pháp boson cầ m tù nghiên cứu mô hình Falicov
- Kimball ba
thành phần .
Người hướng dẫn : Lê Đức Ánh - TS
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093. Nguyễn, Thị Trang.
Nghiên cứu chế tạo, tính chất từ và cấu trúc vi mô của vật liệu nanocomposite Fe3O4 pha
tạp Zn/PANI/ Nguyễn Thị Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí chất
rắn: 60.44.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 95 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1511
Phân loại (DDC): 530.41
*Tóm tắt : Trình bày sơ lược về vật liệu Fe3O4, Zn, polianilin. Nghiên cứu các phương pháp
chế tạo Fe3O4 và phương pháp nghiên cứu của vật liệu. Phân tích quy trình tổng hợp vật liệu
nano, polianilin và vật liệu nanocomposite. Trên cơ sở đó đưa ra các kết quả nghiên cứu và thảo
luận.
Người hướng dẫn : Trần Minh Thi - PGS.TS
094. Phạm, Thị Nhài.
Nghiên cứu độ dẫn Hall của vật liệu siêu dẫn trong mô hình ba chiều/ Phạm Thị Nhài: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí Toán: 60.44.01.03 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 52 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1498
Phân loại (DDC): 530.1
*Tóm tắt : Tổng quan về siêu dẫn. Nghiên cứu nghiệm của phương trình Ginzburg-Landau
phụ thuộc thời gian trong không gian ba chiều có sử dụng phương pháp gần đúng Gausian. Từ đó
thu được biểu thức giải tích của độ dẫn Hall có bao gồm các mức Landau. Trên cơ sở đó áp dụng
lí thuyết Ginzburg-Landau nghiên cứu độ dẫn Hall trong mô hình siêu dẫn ba chiều.
Người hướng dẫn : Bùi Đức Tĩnh - TS
095. Trần, Thị Thanh Mai.
Nghiên cứu chuyển pha kim loại - điện môi tôpô trong Silicenes/ Trần Thị Thanh Mai: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí Toán: 60.44.01.03 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 57 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1495
Phân loại (DDC): 530.414
*Tóm tắt : Trình bày tổng quan về mạng tổ ong; silicene và điện môi tôpô. Nghiên cứu mô
hình ion Hubbard có tương tác spin quỹ đạo trong gần đúng thế kết hợp CPA và hình thức luận
hàm Green. Trên cơ sở đó áp dụng tính số và thảo luận kết quả.
Người hướng dẫn : Lê Đức Ánh - TS
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540. HÓA HỌC
096. Đặng, Thị Hoài Linh.
Tổng hợp, xác định cấu trúc và thử hoạt tính xúc tác của vật liệu nano K3x(A-B)1-xVO4 ( AB = Nd-Sm, Sm-Gd, Y-Dy)/ Đặng Thị Hoài Linh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên
ngành: Hóa vô cơ: 60.44.01.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 77 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1477
Phân loại (DDC): 546
*Tóm tắt : Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu bằng phương pháp thủy nhiệt. Tiến hành khảo sát
tỉ lệ pha tạp K+ vào hỗn hợp đất hiếm. Từ đó tìm điều kiện tối ưu để tổng hợp ra vật liệu mong
muốn. Dùng các phương pháp phân tích để nghiên cứu cấu trúc và tính chất của vật liệu tổng hợp
được.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Hải - TS
097. Đặng, Thị Thúy Nga.
Nghiên cứu các điều kiện ảnh hưởng đến khả năng phân tán của nano silica trong dung dịch
thụ động Cr(III) và tính chất của màng thụ động Cr(III) trên lớp mạ kẽm/ Đặng Thị Thúy Nga:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa lí thuyết và hóa lí: 60.44.01.19 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 67 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1741
Phân loại (DDC): 541.33
*Tóm tắt : Xác định ảnh hưởng của pH, hàm lượng nanosilica đưa vào đến: thời gian lắng của
nanosilica trong nước và trong dung dịch thụ động bằng quan sát cảm quan; phân bố thế zeta và
phân bố kích thước hạt trong nước và trong dung dịch thụ động. Từ đó, xác định ảnh hưởng của
các điều kiện phân tán nanosilica trong dung dịch thụ động Cr(III) đến một số tính chất của màng
thụ động Cr(III) – nanosilica như độ bền chống ăn mòn, dòng ăn mòn, thế ăn mòn, độ bền ăn
mòn, tính năng tự sửa chữa.
Người hướng dẫn : Lê Bá Thắng - TS
098. Đỗ, Thị Bích Huệ.
Tổng hợp, xác định cấu trúc một số phức chất của platin (II) với phối tử có chứa vòng
quinolin/ Đỗ Thị Bích Huệ: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa vô cơ:
60.44.01.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 77 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1489
Phân loại (DDC): 546.645
*Tóm tắt : Tổng hợp các phối tử có chứa vòng quinolin: 5-bromo-6,7-đihidroxy-1-metyl-3sunfoquinolin (QOH); 2,8-đihidroxyquinolin. Từ platin, tinh dầu hương nhu và các hóa chất cần
thiết khác tổng hợp các phức chất đầu là K 2[PtCl4], K[PtCl3(DMSO)], K[PtCl3(Ankeug)] và
[PtCl(Ankeug-1H)]2. Nghiên cứu tương tác c ủa phức chấ t Pt(II) và một số ion kim loại chuyển
tiếp họ d với các dẫn xuất của 8-hidroxyquinolin và QOH. Dùng phương pháp hóa học, hóa lý và
vật lý để xác định thành phần và cấu trúc của các phức chất thu được. Trên cơ sở đó thử hoạt tính
sinh học của một số phức chất thu được.
Người hướng dẫn : Lê Thị Hồng Hải - PGS.TS
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099. Mai, Thị Nhâm.
Đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra - đánh giá trong dạy học phần Đại cương về Kim
loại và phân biệt một số chất vô cơ - hóa học lớp 12 nhằm đánh giá một số năng lực của học
sinh/ Mai Thị Nhâm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương
pháp dạy học bộ môn Hóa học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 158 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1726
Phân loại (DDC): 546.30712
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm tra đánh giá một số năng lực
của học sinh. Xây dựng, lựa chọn, sử dụng hệ thống đề kiểm tra và công cụ đánh giá trong dạy
học phần Đại cương về Kim loại và phân biệt một số chất vô cơ - Hóa học lớp 12 nhằm đánh giá
một số năng lực của học sinh. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm
và nâng cao tính khả thi của đề tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Nguyễn Cương - GS.TSKH
100. Nguyễn, Thị Phƣơng Thanh.
Nghiên cứu thành phần hóa học trong cặn chiết etyl axetat loài Ngọc cẩu (Balanophora
laxiflora Hemsl./ Nguyễn Thị Phương Thanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên
ngành: Hóa học hữu cơ: 60.44.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 61 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1481
Phân loại (DDC): 547
*Tóm tắt : Tiến hành thu nhận mẫu Ngo ̣c Cẩ u ở Lào Cai (tháng 10/2014) và xác định tên
khoa học là Balanophora laxiflora. Tiến hành ngâm chiết toàn bô ̣ cây Ngo ̣c Cẩ u (Balanophora
laxiflora) tươi với dung môi MeOH, sau đó phân bố trong các dung môi có độ phân cực tăng dần
thu được 4 phân đoạn tương ứng là cao chiết n-hexan NCH (0.96 g), etyl axetat NCE (28.012 g),
butanol NCB (123.322 g) và nước NCN. Từ cặn etyl axetat tiến hành chạy sắc ký bản mỏng, sắc
kí cột, sắc kí lỏng điều chế thu được 5 chất sạch là NCE 7B2, NCE7C1, NCE7C2, NCE7C3 và
NCE7C11c. Thử hoạt tính gây độc tế bào trên 4 dòng tế bào ung thư : KB, Hep–G2, Lu–1 và
MCF–7 đố i với 3 hơ ̣p chấ t NCE7B2, NCE7C2 và NCE7C3.
Người hướng dẫn : Đặng Ngọc Quang - PGS.TS
101. Phạm, Thị Lê.
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học một số phức chất của platin(II)
chứa propyl eugenoxyaxetat và dẫn xuất của quinolin/ Phạm Thị Lê: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Hóa học, Chuyên ngành: Hóa vô cơ: 60.44.01.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 63 tr.
+ phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1496
Phân loại (DDC): 546.645
*Tóm tắt : Tổng hợp các chất đầu: este propyl eugenoxyaxetat (Preug), muối Zeise; phức chất
mono K[PtCl3(Preug)] (A1) và phức chất khép vòng hai nhân [Pt2Cl2(Preug -1H)2] (A2); một
số phức chất mới của Pt(II) chứa đồng thời Preug khép vòng hoặc Preug không khép vòng và
dẫn xuất của quinolin. Sử dụng phương pháp hóa học và hóa lý để xác định thành phần và cấu
trúc của các phức chất tổng hợp được. Trên cơ sở đó thử hoạt tính ức chế tế bào ung thư của một
số phức chất tổng hợp được.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Chi - PGS.TS
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102. Vũ, Thị Hiền.
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học một số chủ đề tích hợp
phần Hóa học phi kim lớp 10/ Vũ Thị Hiền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Lí luận và phương pháp dạy học môn Hóa học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2016 . - 133 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1757
Phân loại (DDC): 546.70712
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn của dạy học tích hợp phát triển năng lực giải
quyết vấn đề cho học sinh. Đánh giá thực trạng việc dạy học tích hợp và phát triển năng lực giải
quyết vấn đề cho học sinh ở một số trường THPT tỉnh Thái Bình. Thiết kế và dạy thực nghiệm
ba chủ đề dạy học tích hợp là "Hợp chất của lưu huỳnh và mưa axit", "ozon - tấm lá chắn bảo vệ
Trái đất" và "halogen với đời sống con người" ở cấp THPT. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm
sư phạm nhằm nâng cao tính khả thi của đề tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Trần Trung Ninh - PGS.TS
550. KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT
103. Hà, Thị Phƣơng Linh.
Đánh giá tài nguyên khí hậu phục vụ phát triển một số cây trồng nông nghiệp tỉnh Thanh
Hóa/ Hà Thị Phương Linh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên:
60.44.02.17 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 102 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1578
Phân loại (DDC): 551.6959741
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận và xây dựng luận điểm chỉ tiêu đánh giá. Phân tích các
đặc điểm khí hậu tỉnh Thanh Hóa. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của một số cây nông nghiệp để
xác định các chỉ tiêu và ngưỡng sinh thái cụ thể phù hợp với các loại hình sinh khí hậu. Xây
dựng hệ thống chỉ tiêu và đề xuất phương án giải quyết, định hướng phát triển diện tích các loại
cây lúa, ngô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thục Nhu - PGS.TS
104. Nguyễn, Thị Hƣơng.
Đánh giá tài nguyên khí hậu phục vụ phát triển một số cây trồng tỉnh Bắc Ninh/ Nguyễn Thị
Hương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên: 60.44.02.17 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 103 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1740
Phân loại (DDC): 551.6959727
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở khoa học và thực tiễn của việc đánh giá tài nguyên khí hậu tỉnh
Bắc Ninh. Phân tích tài nguyên khí hậu tỉnh Bắc Ninh. Đánh giá mức độ thích hợp của cây trồng
nông nghiệp đối với điều kiện sinh khí hậu tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất các phương án giải quyết,
định hướng phát triển các cây nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thục Nhu - PGS.TS
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570. KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH HỌC
105. Bùi, Thị Ngại.
Nghiên cứu phát hiện gen kháng thuốc trừ cỏ CP4-EPSPS và gen kháng sâu Bt trên một số
cây trồng và thức ăn chăn nuôi/ Bùi Thị Ngại: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên
ngành: Di truyền học: 60.42.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 53 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1480
Phân loại (DDC): 576.53
*Tóm tắt : Nghiên cứu quy trình tách chiết ADN thích hợp từ một số cây trồng và thức ăn
chăn nuôi. Xây dựng quy trình phát hiện gen kháng thuốc trừ cỏ CP4-EPSPS và gen kháng sâu
Bt trên một số cây trồng và thức ăn chăn nuôi bằng kỹ thuật PCR.
Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Viết - PGS.TS%Đặng Trọng Lượng - PGS.TS
106. Đỗ, Thị Oanh.
Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân vi sinh Biogro phun qua lá và tưới gốc đến một
số chỉ tiêu sinh lý – hóa sinh và sự tích lũy kim loại Cu, Zn của rau cải ngọt (Brassica
integrifolia) trồng trên đất ô nhiễm Cu và Zn/ Đỗ Thị Oanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh
học, Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm: 60.42.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . 92 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1492
Phân loại (DDC): 571.2364
*Tóm tắt : Đánh giá được ảnh hưởng của liều lượng phân vi sinh Biogro phun qua lá và tưới
gốc đến một số chỉ tiêu sinh lý – hóa sinh của rau cải ngọt trồng trên đất ô nhiễm Cu và Zn. Phân
tích hiệu quả của phân vi sinh Biogro phun qua lá và tưới gốc đến sự tích lũy kim loại Cu, Zn
của rau cải ngọt trồng trên đất ô nhiễm Cu và Zn. Bước đầu đề xuất cách thức sử dụng phân vi
sinh (liều lượng phân bón và cách thức bón phân) hợp lí trong quá trình sản xuất rau ở những
vùng đất nông nghiệp bị ô nhiễm kim loại nặng.
Người hướng dẫn : Trần Khánh Vân - TS
107. Hoàng, Thị Hƣơng.
Dạy cách học phần Vi sinh vật Sinh học 10 THPT cho học sinh miền núi/ Hoàng Thị Hương:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn
Sinh học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 91 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1731
Phân loại (DDC): 579.0712
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phương pháp dạy cách học cho học sinh nói chung
và học sinh miền núi nói riêng. Xây dựng qui trình tổ chức dạy cách học cho học sinh trong dạy
học phần Vi sinh vật - Sinh học 10 THPT cho đối tượng học sinh miền núi để góp phần nâng cao
chất lượng học tập. Đề xuất các biện pháp tổ chức dạy cách học cho học sinh miền núi phần Vi
sinh vật- Sinh học 10 THPT.
Người hướng dẫn : Lê Đình Trung - PGS.TS
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108. Nguyễn, Thị Hải Yến.
Nghiên cứu tạo dòng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus nhược độc phục vụ chế tạo vắc-xin
phòng bệnh hoại tử gan thận trên một số loại cá biển/ Nguyễn Thị Hải Yến: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Di truyền: 60.42.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2016 . - 89 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1474
Phân loại (DDC): 579.3135
*Tóm tắt : Tạo được dòng vi khuẩn đột biến có độc lực giảm từ chủng vi khuẩn gây bệnh
bằng phương pháp đột biến thực nghiệm. Đánh giá mức độ giảm độc lực của dòng vi khuẩn đột
biến và sự sai khác về vật chất di truyền so với chủng gốc.
Người hướng dẫn : Phạm Thị Tâm - PGS.TS%Nguyễn Xuân Viết - PGS.TS
109. Phạm, Thị Hạnh.
Xây dựng một số chủ đề tích hợp trong dạy học Sinh học 11 THPT/ Phạm Thị Hạnh: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Sinh học:
60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 73 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1734
Phân loại (DDC): 570.712
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xây dựng và tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp
nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Điều tra thực trạng; Phân tích chương
trình Sinh học 11; Xây dựng qui trình thiết kế chủ đề tích hợp và thiết kế bộ công cụ đánh giá
năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Sinh học 11 THPT. Thực nghiệm sư phạm
để đánh giá tính khả thi của giả thuyết đề ra.
Người hướng dẫn : Phan Thị Thanh Hội - TS
110. Phạm, Thị Nga.
Xây dựng các chủ đề tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trong dạy học
phần Sinh vật và Môi trường - Sinh học 9/ Phạm Thị Nga: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Sinh học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2016 . - 82 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1730
Phân loại (DDC): 577.820712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận dạy học theo chủ đề và dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ
môi trường và biến đổi khí hậu. Điều tra thực trạng; Phân tích logic nội dung, xác định mục tiêu;
Xây dựng công cụ và các tiêu chí để đánh giá kiến thức nội dung phần Sinh vật và môi trường –
Sinh học 9, những chuyển biến về thái độ, hành vi của học sinh đối với bảo vệ môi trường
và biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm nâng cao tính khả thi
của đề tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Phan Thị Thanh Hội - TS
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111. Phạm, Thu Trang.
Nghiên cứu tính đa hình và sự liên quan của đột biến Gly972Arg trên gen IRS1 với hội chứng
chuyển hóa ở người trung niên tỉnh Hà Nam/ Phạm Thu Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh
học, Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm: 60.42.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . 59 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1500
Phân loại (DDC): 572.83808440959737
*Tóm tắt : Xác định mô ̣t số đ ặc điểm nhân trắ c và mô ̣t số chỉ số sinh lý máu c ủa đối tượng
nghiên cứu. Thiết kế và thử nghiệm để xây dựng quy trình phân tích đa hình Gly972Arg trên gen
IRS1. Sử dụng quy trình phân tích trên để xác định kiểu gen của các đối tượng nghiên cứu, từ đó
xác định sự phân bố alen và kiểu gen của đa hình Gly972Arg ở nhóm đối tượng mắc hội chứng
chuyển hóa và nhóm bình thường. Phân tích sự liên quan của các kiểu gen tại đa hình Gly972Arg
đối với hội chứng chuyển hóa ở người trung niên tỉnh Hà Nam.
Người hướng dẫn : Lê Ngọc Hoàn – TS%Trần Quang Bình - TS
112. Tống, Thị Thu Phƣơng.
Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện ex vitrođến sự biến đổi hình thái và sinh lý, hóa sinh
của phong lan Đai châu (Rhynchostylis gigantea) nuôi cấy mô giai đoạn ra ngôi/ Tống Thị Thu
Phương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm:
60.42.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 81 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1486
Phân loại (DDC): 571.244
*Tóm tắt : Phân tích các đặc điểm hình thái một số cơ quan sinh dưỡng (lá, thân, rễ) của cây
phong lan Đai châu có nguồn gốc nuôi cấy mô tế bào thực vật ở giai đoạn ra ngôi. Nghiên cứu
các động thái sinh lý, hóa sinh của cây phong lan Đai châu dưới ảnh hưởng của môi trường tự
nhiên trong giai đoạn ra ngôi. Trên cơ sở đó đưa ra đặc điểm cấu tạo, giải phẫu của rễ phong lan
Đai châu giai đoạn ra ngôi.
Người hướng dẫn : Cao Phi Bằng – TS%Trần Thị Thanh Huyền - TS
590. ĐỘNG VẬT HỌC
113. Lý, Ngọc Tú.
Đa dạng thành phần loài và sự phân bố các loài chim ở dãy núi đá vôi phía Đông Bắc Khu
bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hoá/ Lý Ngọc Tú: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh
học, Chuyên ngành: Động vật học: 60.42.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 79 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1482
Phân loại (DDC): 598.0723459741
*Tóm tắt : Điều tra xác định thành phần loài chim trong phạm vi dãy núi đá vôi phía Đông
Bắc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Nghiên cứu sự phân bố của các loài chim theo các dạng
sinh cảnh chính ở khu vực nghiên cứu. Phân tích các yếu tố chính tác động đến khu hệ chim và
đề xuất các giải pháp phù hợp để bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên chim ở khu vực
nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Nguyễn Lân Hùng Sơn - PGS.TS
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600. CÔNG NGHỆ
114. Lê, Thị Kim Tuyến.
Kinh tế lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk từ năm 2004 đến năm 2015/ Lê Thị Kim Tuyến: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2016 . - 99 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1585
Phân loại (DDC): 634.9095976509051
*Tóm tắt : Làm rõ thành tựu đạt được của ngành kinh tế lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk từ năm
2004 đến năm 2015. Đánh giá vị trí của kinh tế lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh.
Đúc kết bài học kinh nghiệm trong việc bảo vệ, khai thác rừng. Đưa ra những dự báo cho tương
lai để có thể đưa ngành kinh tế lâm nghiệp của tỉnh xứng tầm với các ngành nghề khác.
Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Cơ - GS.TS
115. Lê, Thị Thúy An.
Nghề thủ công truyền thống của người Mnông ở huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) từ năm 1986 đến
năm 2015/ Lê Thị Thúy An: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt
Nam: 60.22.03.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 95 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1584
Phân loại (DDC): 677.009597650905
*Tóm tắt : Nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề lý luận liên quan tới người Mnông và nghề thủ
công truyền thống của người Mnông. Khảo sát hiện trạng và sự biến đổi của các nghề thủ công
đó. Điều tra, tìm hiểu vai trò của nó trong đời sống người Mnông – huyện Lắk. Đề xuất các biện
pháp để bảo tồn và phát huy các nghề thủ công của người Mnông trong bối cảnh hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Duy Bính - PGS.TS
116. Nguyễn, Thị Nguyệt.
Nghiên cứu một số chỉ số sinh lý thần kinh và biện pháp nâng cao năng lực trí tuệ của học
sinh trường THPT Vũ Văn Hiếu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định/ Nguyễn Thị Nguyệt: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm: 60.42.01.14 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 75 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1504
Phân loại (DDC): 612.80959738
*Tóm tắt : Nghiên cứu một số chỉ số sinh lý thần kinh của học sinh trường THPT. Phân tích
mối tương quan giữa các chỉ số nghiên cứu. Tiến hành hoạt động dạy học nhằm nâng cao năng
lực trí tuệ (chỉ số IQ, chỉ số EQ, chỉ số CQ) khả năng chú ý và trí nhớ ngắn hạn của học sinh
trường THPT Vũ Văn Hiếu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Bích Ngọc - TS
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117. Phạm, Văn Chiều.
Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đến lối sống người dân thành phố Cần Thơ hiện nay/
Phạm Văn Chiều: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 .
- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 115 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1574
Phân loại (DDC): 646.700959793
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở khoa học của ảnh hưởng đạo đức Phật giáo đến lối sống người
dân Cần Thơ. Phân tích ảnh hưởng và nguyên nhân của những ảnh hưởng đạo đức Phật giáo đến
lối sống người dân Cần Thơ hiện nay. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng
tích cực, hạn chế tiêu cực của đạo đức Phật giáo đối với lối sống người dân Cần Thơ hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Phương Mai - TS
118. Trần, Thị Thu Thủy.
Nghiên cứu giải pháp nâng cao nhận thức về sức khoẻ sinh sản thông qua hoạt động ngoại
khoá cho học sinh THPT số 1 Thành phố Lào Cai và THPT số 3 Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai/ Trần
Thị Thu Thủy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm:
60.42.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 62 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1484
Phân loại (DDC): 613.90712597167
*Tóm tắt : Tổ chức ngoại động ngoại khóa về sức khỏe sinh sản cho học sinh nhóm can thiệp
tại trường THPT số 1 TP Lào Cai và trường THPT số 3 Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Thu thập thông
tin về kiến thức, thái độ, hành vi của học sinh ở cả hai nhóm đối chứng và nhóm can thiệp về sức
khỏe sinh sản qua bộ phiếu thu thập thông tin. Đánh giá hiệu quả của biện pháp can thiệp bằng
hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao kiến thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản của học
sinh tại THPT số 1 TP Lào Cai và THPT số 3 Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Người hướng dẫn : Nguyễn Phúc Hưng - TS
800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC
119. Bùi, Hƣơng Dung.
Nghiên cứu đặc điểm nội dung và nghệ thuật thơ Bùi Văn Dị/ Bùi Hương Dung: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2016 . - 92 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1560
Phân loại (DDC): 895.92212
*Tóm tắt : Khảo sát, thống kê, phân loại, phân tích những vấn đề về nội dung chủ yếu và
những đặc sắc về nghệ thuật trong thơ Bùi Văn Dị. Tiến hành so sánh ở mức độ nhất định về đặc
điểm nội dung và nghệ thuật trong thơ Bùi Văn Dị với đặc điểm nội dung và nghệ thuật trong thơ
của các nhà thơ khác để thấy được nét riêng của tác giả. Đưa ra những đánh giá khách quan và
khoa học về giá trị về thơ của Bùi Văn Dị đối với nền văn học dân tộc nói chung và thời kỳ văn
học trung đại Việt Nam nói riêng thông qua những bài thơ đã được phiên dịch.
Người hướng dẫn : Trần Thị Hoa Lê - TS
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120. Bùi, Thu Thủy.
Tính giao thời trong Tản văn của Tản Đà/ Bùi Thu Thủy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ
văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 71
tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1569
Phân loại (DDC): 895.922832
*Tóm tắt : Luận văn làm rõ ý nghĩa của thể loại tản văn trong sự nghiệp sáng tác của Tản Đà.
Phân tích, chứng minh những biểu hiện của yếu tố truyền thống và những cách tân mang màu sắc
hiện đại trong tản văn của Tản Đà nhìn từ góc độ nội dung và hình thức nghệ thuật. Qua đó góp
phần xác lập vị trí của Tản Đà trong văn học giao thời.
Người hướng dẫn : Trần Văn Toàn - PGS.TS
121. Đặng, Thị Bích Hồng.
Phản trinh thám trong bộ ba New York của Paul Auster/ Đặng Thị Bích Hồng: Luận án Tiến
sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học: 62.22.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 .
- 162 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1898
Phân loại (DDC): 813.54
*Tóm tắt : Hệ thống hóa, giới thiệu tiến trình vận động, phát triển của thể loại văn học trinh
thám. Khẳng định cách thức xây dựng hình tượng nhân vật thám tử trong Bộ ba New York là
một minh chứng rõ ràng của nghệ thuật phản trinh thám. Chỉ rõ nghệ thuật xây dựng cốt truyện
phản trinh thám trong Bộ ba New York như một chiến lược phủ định những nguyên tắc tưởng
chừng bất di bất dịch của cốt truyện trinh thám.
Người hướng dẫn : Lê Huy Bắc - GS.TS
122. Đỗ, Thị Ngọc Linh.
Những giá trị đặc sắc của tiểu thuyết Miền hoang/ Đỗ Thị Ngọc Linh: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2016 . - 99 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1719
Phân loại (DDC): 895.922334
*Tóm tắt : Những vấn đề chung về tiểu thuyết đề tài chiến tranh và tác giả Sương Nguyệt
Minh. Tìm hiểu một cách hệ thống những nét đặc sắc trên các phương diện nội dung và nghệ
thuật của tiểu thuyết Miền hoang. Từ đó, có một cái nhìn toàn diện về đặc điểm phong cách nghệ
thuật cũng như đóng góp của nhà văn Sương Nguyệt Minh trong trong nền văn học Việt Nam
hiện đại.
Người hướng dẫn : Dương Thị Hương - TS
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123. Đỗ, Thị Ngọc Quyên.
Chất tự sự trong thơ trào phúng Trần Tế Xương/ Đỗ Thị Ngọc Quyên: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Trung đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2016 . - 122 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1538
Phân loại (DDC): 895.92212
*Tóm tắt : Tìm hiểu yếu tố tự sự trong thơ trào phúng Trần Tế Xương trên hai phương diện:
nội dung và nghệ thuật. Xác định vai trò của yếu tố tự sự trong thành tựu của thơ Trần Tế
Xương. Qua đó thấy được vai trò của tác giả đối với sự phát triển thơ ca dân tộc giai đoạn nửa
cuối thế kỷ XIX.
Người hướng dẫn : Vũ Thanh - PGS.TS
124. Lê, Thị Sâm.
Một số biểu tượng nghệ thuật trong Truyện Kiều dưới góc nhìn văn hóa/ Lê Thị Sâm: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam trung đại: 60.22.01.21 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 85 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1559
Phân loại (DDC): 895.92211
*Tóm tắt : Trình bày vấn đề chung về biểu tượng nghệ thuật trong “Truyện Kiều” từ góc nhìn
văn hóa. Phân tích một số biểu tượng dùng hình tượng thiên nhiên; về đời sống con người và ý
nghĩa của các biểu tượng đó dưới góc nhìn văn hóa. Từ đó, giúp người học hiểu và giải mã các
vấn đề của tác phẩm “Truyện Kiều” một cách sâu sắc về những giá trị văn hóa, tâm tư tình cảm
của người dân nước Việt – một nước giàu bản sắc văn hóa.
Người hướng dẫn : Lã Nhâm Thìn - GS.TS
125. Lê, Thị Thu Trang.
Tính đặc tuyển và tính đại chúng trong truyện Nguyễn Nhật Ánh/ Lê Thị Thu Trang: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 60.22.01.21 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 117 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1720
Phân loại (DDC): 895.922334
*Tóm tắt : Vài nét về văn học đặc tuyển, văn học đại chúng và truyện Nguyễn Nhật Ánh.
Khảo sát một cách có hệ thống trên phương diện nội dung và nghệ thuật những khía cạnh của
tính đặc tuyển và tính đại chúng trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Qua đó góp phần khẳng
định phong cách của Nguyễn Nhật Ánh và đóng góp của ông cho văn học thiếu nhi cũng như sức
hấp dẫn trong truyện của nhà văn này.
Người hướng dẫn : Đặng Thu Thủy - TS
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126. Nguyễn, Thị Hoa.
"Cuộc gặp gỡ kì lạ ở Bích Câu" từ truyện truyền kì đến truyện Nôm/ Nguyễn Thị Hoa: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam trung đại: 60.22.01.21 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 133 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1552
Phân loại (DDC): 895.9221109
*Tóm tắt : Khái quát những vấn đề chung về tác giả, lịch sử văn bản và thể loại của Bích Câu
kỳ ngộ kí và Bích Câu kỳ ngộ. Phân tích sự kế thừa, thay đổi về nghệ thuật và nội dung tư tưởng
từ truyện Bích Câu kỳ ngộ kí đến Bích Câu kỳ ngộ. Qua đó thấy được sự tương quan giữa chúng
và với văn học cùng thời kỳ, cùng thể loại.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thanh Tùng - TS
127. Nguyễn, Thị Thanh Trang.
Nguyên lí chơi trong hát nói của Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Quý Tân, Cao Bá Quát/ Nguyễn
Thị Thanh Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam trung
đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 111 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1551
Phân loại (DDC): 895.9221209357
*Tóm tắt : Khái quát Nguyên lý chơi - một đặc trưng của sáng tạo nghệ thuật. Phân tích sự thể
hiện nội dung và những thực hành nghệ thuật trong hát nói Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Quý Tân,
Cao Bá Quát. Qua đó làm rõ thêm diện mạo hát nói trong sự vận động của nó cũng như diện mạo
văn học đang có sự vận động sang thế kỷ XX có những sự thay đổi như thế nào về tư duy nhận
thức, thẩm mỹ nghệ thuật.
Người hướng dẫn : Vũ Thanh - PGS.TS
128. Nguyễn, Thị Thùy Dƣơng.
"Non", "Sông" đất Việt trong cảm hứng lịch sử ở thơ phú thế kỉ X - XV/ Nguyễn Thị Thùy
Dương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam trung đại:
60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 96 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1539
Phân loại (DDC): 895.9221109358
*Tóm tắt : Luận văn tập trung nghiên cứu tương đối toàn diện, hệ thống và chi tiết về đặc
điểm nội dung của thơ phú viết về “Non”, “Sông” đất Việt trong cảm hứng lịch sử ở thơ phú thế
kỉ X – thế kỉ XV. Nghiên cứu cảm hứng lịch sử của thơ phú viết về “Non”, “Sông” đất Việt
trong văn học thế kỉ X – thế kỉ XV trong mối quan hệ với cảm hứng yêu nước và cảm hứng nhân
văn để từ đó càng thấy rõ hơn giá trị của thơ phú viết về đề tài này.
Người hướng dẫn : Lã Nhâm Thìn - GS.TS
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129. Nguyễn, Thị Thúy.
Nhân vật ma trong truyện ngắn Việt Nam từ sau 1975/ Nguyễn Thị Thúy: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2016 . - 115 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1577
Phân loại (DDC): 895.92233409164
*Tóm tắt : Khái lược về nhân vật ma trong văn hoc Việt Nam. Phân tích việc nhận diện nhân
vật ma và ý nghĩa của nhân vật ma trong truyện ngắn Việt Nam từ sau 1975.
Người hướng dẫn : Trần Hạnh Mai - TS
130. Phạm, Thanh Lê.
Phương thức thể hiện con người cá nhân trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ,
Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương/ Phạm Thanh Lê: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn
học Việt Nam: 62.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 183 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1896
Phân loại (DDC): 895.9221109351
*Tóm tắt : Tổng quan lịch sử vấn đề nghiên cứu và cơ sở lí thuyết của phương thức thể hiện
con người cá nhân. Phân tích một số vấn đề lí luận chung về con người cá nhân trong văn học
trung đại Việt Nam. Nghiên cứu hệ thống hình tượng nhân vật trữ tình thể hiện con người cá
nhân và nghệ thuật thể hiện con người cá nhân. Qua đó thấy được cái nhìn về sự phát triển của
con người cá nhân ở giai đoạn đỉnh cao của văn học trung đại thế kỉ XVIII - hết XIX, kết tinh ở
những tên tuổi tiêu biểu.
Người hướng dẫn : Lã Nhâm Thìn - GS.TS
131. Phạm, Thị Huyền Trang.
Một số biểu tượng nghệ thuật trong "Quốc âm thi tập" và "Bạch Vân quốc ngữ thi tập" dưới
góc nhìn văn hóa/ Phạm Thị Huyền Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành:
Văn học Việt Nam trung đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 120 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1540
Phân loại (DDC): 895.9221109357
*Tóm tắt : Tổng quan những vấn đề chung về biểu tượng nghệ thuật trong “Quốc âm thi tập”
và “Bạch Vân quốc ngữ thi tập” dưới góc nhìn văn hóa. Phân tích hệ thống biểu tượng nghệ
thuật và đối chiếu so sánh các biểu tượng nghệ thuật giữa “Quốc âm thi tập” và “Bạch Vân quốc
ngữ thi tập”. Qua đó góp phần khẳng định giá trị văn học – văn hóa của thơ Nôm Nguyễn Trãi,
Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Người hướng dẫn : Lã Nhâm Thìn - GS.TS
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132. Phạm, Thị Hƣơng.
Cảm hứng triết luận trong sáng tác của Nguyễn Việt Hà/ Phạm Thị Hương: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học: 60.22.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2016 . - 100 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1491
Phân loại (DDC): 895.92234
*Tóm tắt : Khái quát cảm hứng triết luận trong văn học và những yếu tố góp phần hình thành
cảm hứng triết luận trong sáng tác của Nguyễn Việt Hà. Phân tích những nội dung triết luận nổi
bật và những hình thức nghệ thuật biểu hiện cảm hứng triết luận trong sáng tác Nguyễn Việt Hà.
Qua đó định hình được phong cách, những đóng góp của nhà văn Nguyễn Việt Hà trên diễn đàn
văn học Việt Nam đương đại.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hải Phương - TS
133. Phạm, Thị Mận.
Hình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn Trần Thùy Mai/ Phạm Thị Mận: Luận văn Thạc
sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam hiện đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2016 . - 100 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1494
Phân loại (DDC): 895.92234
*Tóm tắt : Xác định vị trí của nhân vật nữ trong truyê ̣n ngắ n Trầ n Thùy Mai. Tập trung làm rõ
thân phận và vẻ đẹp tâm hồn, tính cách của nhân vật nữ trong truyê ̣n ngắ n Trầ n Thùy Mai . Trên
cơ sở đó nghiên cứu một số phương diện nghệ thuật trong xây dựng nhân vật nữ trong truyện
ngắn của nhà văn.
Người hướng dẫn : Lê Quang Hưng - PGS.TS
134. Phạm, Thị Quỳnh Liên.
Xây dựng câu hỏi tiếp cận hồi ứng trải nghiệm của người đọc trong dạy học tác phẩm Chí
Phèo của Nam Cao ở nhà trường phổ thông/ Phạm Thị Quỳnh Liên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt: 60.14.01.11
. – H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 129 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1512
Phân loại (DDC): 895.922076
*Tóm tắt : Tìm hiểu lí thuyết hồi ứng và khả năng vận dụng hướng tiếp cận hồi ứng trải
nghiệm vào hoạt động dạy học tác phẩm văn chương. Xây dựng và đề xuất cách thức vận dụng
hệ thống câu hỏi dạy học tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao theo hướng tiếp cận hồi ứng trải
nghiệm của học sinh. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng giả thuyết
khoa học của đề tài.
Người hướng dẫn : Phan Thị Hồng Xuân - TS
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135. Tạ, Thị Thủy.
Tiểu thuyết Mạc Ngôn từ góc nhìn liên văn hóa/ Tạ Thị Thủy: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn,
Chuyên ngành: Văn học Trung Quốc: 62.22.02.46 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 164
tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1404
Phân loại (DDC): 895.1352
*Tóm tắt : Phân tích chỉ ra sự gắn kết giữa văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại, phương
Đông và phương Tây, dân gian và bác học trong tiểu thuyết Mạc Ngôn có nguồn cội sâu xa từ
chính cuộc đời và sự biến động của thời đại xã hội. Giải mã những biểu tượng tiêu biểu cho tính
liên văn hóa trong hệ thống tiểu thuyết của nhà văn nhằm xác định được đây chính là điểm độc
đáo, đặc sắc trong tiểu thuyết Mạc Ngôn. Nghiên cứu hệ thống nhân vật dưới góc độ liên văn hóa
trong tiểu thuyết Mạc Ngôn nhằm xác định đây chính là điểm mấu chốt tạo nên những phá cách
trong hệ thống tiểu thuyết nhà văn. Trên cơ sở khái quát toàn bộ các tác phẩm lớn của Mạc Ngôn
tiến hành đánh giá những thành công của ông nhìn từ góc độ liên văn hoá.
Người hướng dẫn : Trần Lê Bảo - PGS.TS%Nguyễn Thị Thu Phương - TS
136. Trần, Đại An.
Nghiên cứu văn bia huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định/ Trần Đại An: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Ngữ văn, Chuyên ngành: Hán Nôm: 60.22.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 86 tr.
+ phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1562
Phân loại (DDC): 895.9228
*Tóm tắt : Giới thiệu huyê ̣n Mỹ Lô ̣c tin̉ h Nam Đinh
̣ . Nghiên cứu đặc điểm và giá trị văn bia
huyện Mỹ Lộc: phân bố theo không gian, thời gian, đặc điểm văn bản, tác giả, mỹ thuật trang trí.
Người hướng dẫn : Trịnh Khắc Mạnh - PGS.TS
137. Trần, Thị Phƣơng.
Chủ đề chiến trận trong Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái/ Trần Thị Phương:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam trung đại: 60.22.01.21 .
- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 102 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1550
Phân loại (DDC): 895.92231
*Tóm tắt : Khái quát cơ sở hình thành chủ đề chiến trận trong Hoàng Lê nhất thống chí của
Ngô gia văn phái. Phân tích giá trị nội dung và phương thức nghệ thuật thể hiện chủ đề chiến
trận trong Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái. Qua đó thấy được sáng ta ̣o của Ngô
gia văn phái, giá trị văn học của tác phẩm và góp thêm đánh giá toàn diện về nghệ thuật.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Nương - TS

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội

47

Thư mục thông báo Luận văn, Luận án - Số 10 năm 2017
138. Trần, Thị Thu.
Tiểu thuyết Hòn đất của Anh Đức và tiểu thuyết Sông của Nguyễn Ngọc Tư dưới góc nhìn
văn hóa/ Trần Thị Thu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
hiện đại: 60.12.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 113 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1563
Phân loại (DDC): 895.92233409355
*Tóm tắt : Một số vấn đề chung về văn hóa, văn học Nam Bộ, đôi nét về nhà văn Anh Đức và
Nguyễn Nguyễn Ngọc Tư. Phân tích những yếu tố của văn hóa Nam Bộ trong tiểu thuyết Hòn
Đất của Anh Đức và tiểu thuyết Sông của Nguyễn Ngọc Tư. Qua đó thấy được phong cách nghệ
thuật mang đậm sắc thái Nam Bộ của hai nhà văn Anh Đức và Nguyễn Ngọc Tư.
Người hướng dẫn : Lê Hải Anh - TS
139. Trƣơng, Thị Thu Hiền.
Cảm hứng giễu nhại trong thơ văn Phạm Thái/ Trương Thị Thu Hiền: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam trung đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2016 . - 97 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1553
Phân loại (DDC): 895.92212
*Tóm tắt : Giới thuyết khái niệm “giễu nhại”; Khảo sát thống kê những biểu hiện của cảm
hứng giễu nhại trong thơ văn Phạm Thái. Phân tích những biểu hiện của cảm hứng giễu nhại để
thấy được sự khác biệt và tầm ảnh hưởng nhất định với các sáng tác đồng đại hoặc lịch đại. Trên
cơ sở đó phát hiện cá tính sáng tạo, tài năng nghệ thuật của Phạm Thái thông qua việc ứng dụng
một nguyên tắc mĩ học, một phương thức độc đáo trong sáng tác văn chương.
Người hướng dẫn : Trần Thị Hoa Lê - TS
140. Vũ, Hƣơng Sen.
Khảo cứu văn bản thơ ca Đàm Văn Lễ/ Vũ Hương Sen: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn,
Chuyên ngành: Hán Nôm: 60.22.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 91 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1561
Phân loại (DDC): 895.92211
*Tóm tắt : Giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Đàm Văn Lễ. Khảo sát văn bản
các tác phẩm thơ ca Đàm Văn Lễ. Bước đầu tìm hiểu giá trị nội dung tư tưởng và một số phương
diện nghệ thuật thơ ca Đàm Văn Lễ góp phần xã hội hóa di sản Hán Nôm.
Người hướng dẫn : Hà Văn Minh - PGS.TS
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141. Vũ, Thị Diễm.
Những biểu tượng Phật giáo trong văn học thời Lí - Trần/ Vũ Thị Diễm: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam trung đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2016 . - 99 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1558
Phân loại (DDC): 895.922093829430902
*Tóm tắt : Luận văn trình bày một số vấn đề chung về biểu tượng Phật giáo trong văn học Lí
- Trần. Phân tích ý nghĩa nội dung và nghệ thuật thể hiện biểu tượng Phật giáo trong văn học Lí
– Trần. Qua đó góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa đời sống và văn học có tính chức năng
tôn giáo, cũng như ý nghĩa triết lý, giá trị nhân văn và giá trị nghệ thuật của biểu tượng Phật giáo
trong văn học Lý Trần.
Người hướng dẫn : Lã Nhâm Thìn - GS.TS
900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
142. Chu, Thị Hƣờng.
Biện pháp phát triển tư duy địa lí cho học sinh trong dạy học Địa lí lớp 12 - THPT/ Chu Thị
Hường: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học
Địa lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 114 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1727
Phân loại (DDC): 910.712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc phát triển tư duy địa lí cho học
sinh trong dạy học Địa lí ở nhà trường phổ thông. Xác định và tìm ra các biện pháp phát triển tư
duy; Thiết kế một số giáo án minh họa về việc áp dụng các biện pháp phát triển tư duy Địa lí cho
học sinh trong dạy học Địa lí 12 – THPT. Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi của
đề tài. Đưa ra các kết luận và kiến nghị về việc phát triển tư duy Địa lí cho học sinh trong dạy
học Địa lí 12 – THPT
Người hướng dẫn : Ngô Thị Hải Yến - TS
143. Lê, Thị Lành.
Xây dựng mô hình tổ chức Xêmina định hướng phát triển năng lực trong đào tạo giáo viên
Địa lí bậc đại học/ Lê Thị Lành: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và
phương pháp dạy học Địa lí: 62.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 161 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1887
Phân loại (DDC): 910.711
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng và áp dụng mô hình tổ
chức xêmina định hướng phát triển năng lực trong đào tạo giáo viên Địa lí bậc đại học. Nghiên
cứu xây dựng và áp dụng mô hình mới về tổ chức xêmina định hướng phát triển năng lực trong
đào tạo giáo viên Địa lí ở Việt Nam. Tổ chức thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm chứng hiệu quả
và tính khả thi của việc tổ chức xêmina theo mô hình mà đề tài đã nghiên cứu, xác lập và biểu thị
khái quát, trực quan.
Người hướng dẫn : Trần Đức Tuấn - PGS.TS%Nguyễn Thị Thu Hằng - PGS.TS
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144. Nguyễn, Đình Dự.
Quân dân Nam Phần tỉnh Bắc Ninh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn
1946 - 1949/ Nguyễn Đình Dự: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt
Nam: 60.22.03.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 114 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1520
Phân loại (DDC): 959.7041
*Tóm tắt : Khái quát về tỉnh Bắc Ninh và chủ trương kháng chiến chống thực dân Pháp ở
Nam Phần tỉnh Bắc Ninh. Phân tích hoạt động của quân và dân Bắc Ninh ở vùng tạm chiếm Nam
Phần trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 – 1949. Từ đó, bước đầu đánh
giá được những đóng góp cách mạng của quân dân Nam Phần đối với thắng lợi chung của tỉnh
Bắc Ninh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói riêng và cả nước nói chung.
Người hướng dẫn : Phan Ngọc Huyền - TS
145. Nguyễn, Thị Mai Hoa.
Hoạt động Tiễu Phỉ ở Tây Bắc giai đoạn 1952 - 1954/ Nguyễn Thị Mai Hoa: Luận văn Thạc
sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2016 . - 100 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1475
Phân loại (DDC): 959.7041
*Tóm tắt : Luận văn trình bày khái quát về Tây Bắc và sự hình thành lực lượng Phỉ ở Tây
Bắc. Phân tích hoạt động Tiễu Phỉ ở Tây Bắc giai đoạn 1952 – 1954. Qua đó góp phần khôi phục
lại chân thực về hoạt động, vai trò của phong trào này đối với cuộc kháng chiến chống Pháp xâm
lược. Giáo dục truyền thống yêu nước cho nhân dân địa phương, khơi dậy lòng yêu nước, niềm
tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, đồng thời là tài liệu tham khảo cho việc biên soạn giảng dậy lịch sử
địa phương trên địa phương trên địa bàn.
Người hướng dẫn : Nguyễn Duy Bính - PGS.TS
146. Nguyễn, Thị Nga.
Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch tự nhiên phục vụ phát triển du lịch tại
khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng)/ Nguyễn
Thị Nga: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên: 60.44.02.17 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 123 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1570
Phân loại (DDC): 915.9735
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về khai thác điều kiện tự nhiên và tài nguyên
du lịch tự nhiên, khu dự trữ sinh quyển trên thế giới và Việt Nam. Phân tích đặc điểm tài nguyên
du lịch tự nhiên; đánh giá tiềm năng du lịch tự nhiên và đề xuất định hướng, giải pháp nhằm thúc
đẩy sự phát triển du lịch tại khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà.
Người hướng dẫn : Đặng Duy Lợi - PGS.TS
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