Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 11 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
600. Công nghệ
160: Lôgich học
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
670: Công nghệ sản xuất
340: Luật pháp
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
920: Tiểu sử, phả hệ học, huy hiệu
540. Hóa học và khoa học liên quan
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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MỤC LỤC
MÔN LOẠI
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TRANG
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Tin học, tri thức và hệ thống

100.

Triết học và Tâm lý học

200.

Tôn giáo

300.

Khoa học xã hội

9-10
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Khoa học chính trị
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330.

Kinh tế
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Chủ nghĩa xã hội và hệ thống có liên quan
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Các vấn đề và dịch vụ xã hội
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Giáo dục

15-22
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Thương mại, phương tiện truyền thông
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Phong tục, nghi lễ và văn hóa dân gian
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400.

Ngôn ngữ
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Toán học

24-32
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Vật lí

33-38

540.

Hóa học

39-40
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Khoa học về sự sống, sinh học

40-42
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Thực vật học

42
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Động vật học
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800.

Văn học và tu từ học
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000. TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
001. Nghiêm, Thị Toàn.
Mask: phương pháp mới nâng cao hiệu quả phát hiện gian lận tài chính/ Nghiêm Thị Toàn:
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 . - 56 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1705
Phân loại (DDC): 005.741
*Tóm tắt : Giới thiệu về bài toán phát hiện gian lận tài chính và ứng dụng của khai phá dữ
liệu trong phát hiện gian lận tài chính. Nghiên cứu một số phương pháp giải quyết bài toán phân
lớp dữ liệu mất cân bằng và hướng nghiên cứu hiện nay. Đề xuất phương pháp Mask nâng cao
hiệu quả phát hiện gian lận tài chính.
Người hướng dẫn : Đặng Xuân Thọ - TS
002. Nguyễn, Thị Hải Hà.
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc qua dạy học
nội dung "Cấu trúc rẽ nhánh và lặp"/ Nguyễn Thị Hải Hà: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Tin học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2016 . - 99 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1707
Phân loại (DDC): 005.113071159723
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận phương pháp dạy học định hướng phát triển năng lực, đặc
biệt là năng lực giải quyết vấn đề. Tìm hiểu thực tiễn dạy học cấu trúc rẽ nhánh và lặp của học
phần ngôn ngữ lập trình Pascal ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc. Phân tích năng lực giải quyết vấn
đề trong dạy học cấu trúc rẽ nhánh và lặp cho sinh viên. Đề xuất vận dụng phương pháp dạy học
vào dạy học nội dung “Cấu trúc rẽ nhánh và lặp” theo định hướng phát triển năng lực giải quyết
vấn đề cho sinh viên. Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi của đề tài.
Người hướng dẫn : Trần Doãn Vinh - TS
100. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
003. Bùi, Thị Bích Diệp.
Giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk hiện
nay/ Bùi Thị Bích Diệp: 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-LA2/1471
Phân loại (DDC): 111.071159765
*Tóm tắt : Phân tích cơ sở khoa học của việc giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên trường
Cao đẳng. Đánh giá thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng và đề xuất các giải pháp
nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật
Đắk Lắk.
Người hướng dẫn : Trần Thị Ngọc Anh - TS
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004. Dƣơng, Thị Duyên.
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức mới cho thanh niên tỉnh
Hà Tĩnh hiện nay/ Dương Thị Duyên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành:
Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 112 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1672
Phân loại (DDC): 170.8350959743
*Tóm tắt : Làm rõ một số vấn đề lí luận về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và việc vận dụng
tư tưởng ấy trong giáo dục đạo đức mới cho thanh niên tỉnh Hà Tĩnh hiện nay. Phân tích thực
trạng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu trong việc vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
vào việc giáo dục đạo đức mới cho thanh niên tỉnh Hà Tĩnh.
Người hướng dẫn : Nguyễn Kim Phượng - TS
005. Đỗ, Đức Tĩnh.
Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk
hiện nay/ Đỗ Đức Tĩnh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học:
60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 111 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1465
Phân loại (DDC): 170.959765
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở khoa học của việc giáo dục truyền thống yêu nước và sự cần thiết
của việc giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh. Phân tích làm rõ thực trạng, nguyên nhân
của thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống yêu
nước cho học sinh trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk hiện nay.
Người hướng dẫn : Cao Thị Sinh - TS
006. Đồng, Thị Huyền Thƣơng.
Bồi dưỡng năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên trường Cao đẳng Thương mại và Du
lịch Hà Nội hiện nay/ Đồng Thị Huyền Thương: 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-LA2/1675
Phân loại (DDC): 153.420959731
*Tóm tắt : Làm rõ khái niệm cơ bản ( tư duy, tư duy biện chứng, năng lực tư duy biện chứng);
đặc trưng bản chất của năng lực tư duy biện chứng. Chỉ ra những thực trạng còn tồn tại về năng
lực tư duy biện chứng của sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội hiện nay.
Làm rõ nguyên nhân của những hạn chế trong việc bồi dưỡng năng lực cho sinh viên trong quá
trình học tập.
Người hướng dẫn : Lê Văn Đoán - PGS.TS
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007. Lê, Thị Ngọt.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người vào việc xây dựng con người ở Việt Nam hiện
nay/ Lê Thị Ngọt: 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-LA2/1699
Phân loại (DDC): 128
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở khoa học của sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người.
Phân tích thực trạng của sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người vào việc xây dựng con
người ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng con người ở Việt Nam
hiện nay trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh về con người.
Người hướng dẫn : Cao Thị Sính - TS
008. Lý, Thị Thảo.
Triết lý nhân sinh Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh thần của người dân
Bắc Ninh hiện nay/ Lý Thị Thảo: 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. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1653
Phân loại (DDC): 181.0430959727
*Tóm tắt : Khái quát nội dung triết lý nhân sinh Phật giáo. Phân tích ảnh hưởng và đưa ra một
số giải pháp phát huy ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của triết lý nhân sinh
Phật giáo đối với đời sống tinh thần của người dân Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Cư - PGS.TS
009. Mai, Trọng An Vinh.
Triết lí nhân sinh trong nghi lễ vòng đời của người Êđê ở Buôn Ma Thuột/ Mai Trọng An
Vinh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 106 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1448
Phân loại (DDC): 128.089992059765
*Tóm tắt : Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan tới triết lý nhân sinh trong nghi lễ
vòng đời. Mô tả thực trạng, phân tích triết lý nhân sinh, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện
pháp, giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị trong nghi lễ vòng đời.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Toan - PGS.TS
010. Nguyễn, Khánh Hoàng.
Triết lí nhân sinh của người dân Nam Bộ trong Đờn ca tài tử/ Nguyễn Khánh Hoàng: 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.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1445
Phân loại (DDC): 128.095977
*Tóm tắt : Luận văn tập trung làm rõ một số khái niệm, hình thức biểu hiện triết lý nhân sinh
của cư dân Nam Bộ Việt Nam trong Đờn ca tài tử từ khởi nguyên đến nay. Chỉ ra giá trị và sự
ảnh hưởng của triết lý nhân sinh đối với đời sống cư dân Nam Bộ Việt Nam. Bước đầu đưa ra
những nhận định, đánh giá về giá trị, cũng như những biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị triết
lý nhân sinh của người dân Nam Bộ trong Đờn ca tài tử.
Người hướng dẫn : Võ Văn Thắng - PGS.TS
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011. Nguyễn, Thị Hà Thu.
Kĩ năng học tập của học sinh Tiểu học trong mô hình trường học mới VNEN/ Nguyễn Thị Hà
Thu: Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học, Chuyên ngành: Tâm lí học: 60.31.04.01 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2016 . - 128 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1425
Phân loại (DDC): 155.424
*Tóm tắt : Hệ thống hóa và xây dựng cơ sở lý luận về KN học tập của học sinh Tiểu học
trong mô hình trường học mới VNEN. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm
hình thành, rèn luyện và nâng cao kĩ năng học tập cho học sinh Tiểu học.
Người hướng dẫn : Nguyễn Đức Sơn - PGS.TS
012. Nguyễn, Thị Liên.
Tư tưởng đạo đức của Khổng Tử và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục đạo đức cho thế hệ
trẻ ở tỉnh Hải Dương hiện nay/ Nguyễn Thị Liên: 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-LA2/1644
Phân loại (DDC): 181.112
*Tóm tắt : Làm rõ và khái quát có hệ thống tư tưởng đạo đức của Khổng Tử, những giá trị
trong tư tưởng đạo đức của Khổng Tử. Chỉ ra thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm vận
dụng tư tưởng đạo đức của Khổng Tử trong việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ ở tỉnh Hải
Dương hiện nay.
Người hướng dẫn : Phạm Văn Chín - PGS.TS
013. Nguyễn, Thị Thanh Nhi.
Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thanh niên khối doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk hiện
nay/ Nguyễn Thị Thanh Nhi: 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.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1470
Phân loại (DDC): 170.8350959765
*Tóm tắt : Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về đạo đức, giá trị đạo đức truyền thống và
các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam. Phân tích thực trạng của việc giữ gìn và
phát huy giá trị đạo đức truyền thống cho thanh niên khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk hiện nay,
làm rõ nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế của thực trạng nói trên. Đề xuất những giải
pháp giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thanh niên khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đáp
ứng yêu cầu quá trình phát triển của đất nước.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Tuyên - TS
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014. Nguyễn, Thị Xuân.
Triết lí kinh doanh và vai trò của nó đối với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thị
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 . - 77 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1669
Phân loại (DDC): 174.409597
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về triết lý kinh doanh. Phân tích thực trạng,
đánh giá về vai trò và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của triết lý kinh doanh
trong các doanh nghiệp Việt Nam.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Ngọc Anh - TS
015. Nguyễn, Văn Hiếu.
Giáo dục đạo đức truyền thống cho cán bộ Đoàn cấp huyện ở Đắk Lắk hiện nay/ Nguyễn
Văn Hiếu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 85 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1460
Phân loại (DDC): 170.959765
*Tóm tắt : Nghiên cứu làm rõ đạo đức truyền thống và sự cần thiết giáo dục đạo đức truyền
thống cho cán bộ Đoàn. Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao
hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho cán bộ Đoàn cấp huyện ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thọ - PGS.TS
016. Phạm, Thu Hƣơng.
Vận dụng quan điểm Mácxít về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong công tác bảo
vệ môi trường ở Hải Dương hiện nay/ Phạm Thu Hương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học,
Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 127 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1645
Phân loại (DDC): 179.10959734
*Tóm tắt : Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc vận dụng quan điểm mácxít về mối
quan hệ giữa con người với tự nhiên. Khảo sát nhận thức, ý thức trách nhiệm và đề xuất một số
giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả việc vận dụng quan điểm mácxít về mối quan hệ giữa
con người với tự nhiên trong công tác bảo vệ môi trường ở Hải Dương hiện nay.
Người hướng dẫn : Bùi Thị Hoàn - TS
017. Phan, Thị Lung.
Nhận thức của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên về kĩ năng chăm sóc tâm lí
học sinh/ Phan Thị Lung: Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học, Chuyên ngành: Tâm lí học: 60.31.04.01 .
- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 111 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1677
Phân loại (DDC): 155.51309597177
*Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận về nhận thức, kỹ năng, kỹ năng chăm sóc tâm lý. Khảo sát
thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất một số biện pháp tác động nhằm nâng cao nhận thức
về kỹ năng chăm sóc tâm lý học sinh cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm Điện Biên.
Người hướng dẫn : Trần Thị Mỵ Lương - TS
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018. Trần, Thị Hồng Hƣờng.
Sự thích ứng với hoạt động nghề nghiệp của công chức hải quan mới vào nghề trên địa bàn
phía Bắc/ Trần Thị Hồng Hường: Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học, Chuyên ngành: Tâm lí học:
60.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 132 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1429
Phân loại (DDC): 158.7
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thích ứng, thích ứng với hoạt động nghề
nghiệp của công chức hải quan mới vào nghề. Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao
khả năng thích ứng với hoạt động nghề nghiệp của công chức hải quan mới vào nghề trên địa bàn
phía bắc.
Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Thức - PGS.TS
019. Trần, Thị Nhinh.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về yêu nước vào giáo dục cho học sinh Trung học phổ
thông huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình hiện nay/ Trần Thị Nhinh: 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.
+ phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1461
Phân loại (DDC): 170.959739
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở lý luận việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về yêu nước vào giáo
dục lòng yêu nước cho học sinh THPT. Đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức và giáo dục lòng yêu nước nói riêng thông qua sự vận
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về yêu nước tại trường THPT huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Người hướng dẫn : Ngô Đình Xây - PGS.TS
020. Võ, Thị Ngọc.
Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên tỉnh Đắk Lắk hiện nay/ Võ Thị Ngọc: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2016 . - 134 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1472
Phân loại (DDC): 172.08350959765
*Tóm tắt : Khái quát cơ sở lý luận về bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong giai
đoạn hiện nay. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao
chất lượng công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên tỉnh Đắk Lắk hiện nay phù
hợp với thực tiễn địa phương.
Người hướng dẫn : Lê Văn Đoán - PGS.TS
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200. TÔN GIÁO
021. Lê, Châu Mỹ Hoa.
Tín ngưỡng thờ Mẫu ở An Giang hiện nay/ Lê Châu Mỹ Hoa: 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-LA2/1441
Phân loại (DDC): 202.1140959791
*Tóm tắt : Tập trung nghiên cứu cơ sở hình thành tín ngưỡng thờ Mẫu ở An Giang. Khảo sát,
nghiên cứu thực trạng, chỉ ra những giá trị, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy
những giá trị và khắc phục những hạn chế trong tín ngưỡng thờ Mẫu ở An Giang hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thọ - PGS.TS
300. KHOA HỌC XÃ HỘI
022. Nguyễn, Thanh Sang.
Phát huy vai trò của nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông
nghiệp, nông thôn ở Cần Thơ hiện nay/ Nguyễn Thanh Sang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết
học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 90 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1440
Phân loại (DDC): 305.56330959793
*Tóm tắt : Làm rõ phương hướng phát triển nông thôn theo hướng công nghiệp hóa và hiện
đại hóa. Phân tích thực trạng phát huy vai trò của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa và
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và những vấn đề đặt ra. Đề xuấ t các giải pháp đ ể phát huy
vai trò của nông dân trong quá trình công nghiệp hoá, hiê ̣n đ ại hoá nông nghiê ̣p , nông thôn ở
thành phố Cần Thơ.
Người hướng dẫn : Lê Ngọc Triết - TS
023. Nguyễn, Thị Phƣơng.
Văn hóa cồng chiêng trong đời sống của người Mường ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình/
Nguyễn Thị Phương: 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 . - 76 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1457
Phân loại (DDC): 306.460899592059739
*Tóm tắt : Phân tích những yế u tố khách quan và chủ quan tác động đến không gian văn hóa
cồ ng chiêng của người Mường ta ̣i huyê ̣n Nho Quan tỉnh Ninh Bình như vi ̣trí điạ lý , điề u kiê ̣n tự
nhiên và đă ̣c điể m cư dân của huyê ̣n . Nghiên cứu sự ra đời và đă ̣c điể m của cồ ng chiêng Mư ờng
huyện Nho Quan. Trên cơ sở đó đưa ra những biến đổi của cồng chiêng trong đời sống người
Mường.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thu Hiền - TS
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024. Phạm, Minh Tuệ.
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Cồng chiêng của dân tộc Êđê ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay/
Phạm Minh Tuệ: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 101 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1469
Phân loại (DDC): 306.460959765
*Tóm tắt : Phân tích đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào dân tộc Êđê trên địa bàn
tỉnh Đắk Lắk. Tiến hành điều tra thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Cồng
chiêng Êđê, làm rõ những thành tựu, hạn chế trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
Cồng chiêng của dân tộc Êđê ở Đắk Lắk hiện nay, xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp cụ
thể nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác này.
Người hướng dẫn : Phạm Thị Quỳnh - TS
025. Phạm, Thanh Tuấn.
Truyền thống đoàn kết của người Êđê và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp xây dựng, củng
cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay/ Phạm Thanh Tuấn: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2016 . - 93 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1468
Phân loại (DDC): 305.899205976
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của truyền thống đoàn kết của dân tộc
Êđê. Làm sáng tỏ nội dung truyền thống đoàn kết, ý nghĩa truyền thống đoàn kết và đưa ra những
giải pháp cơ bản nhằm xây dựng, củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc Êđê
hiện nay.
Người hướng dẫn : Trần Đăng Sinh - PGS.TS
026. Triệu, Thị Tuyết Mai.
Thế giới quan và nhân sinh quan trong văn hóa truyền thống của người Êđê ở Đắk Lắk/
Triệu Thị Tuyết 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 . - 97 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1466
Phân loại (DDC): 305.8992059765
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở hình thành văn hóa truyền thống của người Êđê: các điều kiện tự
nhiên, kinh tế - xã hội, tiền đề hình thành, tồn tại văn hoá truyền thống của người Êđê ở Đắk Lắk
và những nội dung cơ bản của văn hóa truyền thống của người Êđê ở Đắk Lắk. Phân tích những
biểu hiện về thế giới quan và nhân sinh quan trong văn hóa truyền thống của người Êđê ở Đắk
Lắk. Đồng thời, làm rõ những yếu tố tích cực, tiêu cực trong quan niệm về thế giới và nhân sinh
. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy các giá trị tích cực của văn hóa truyền thống
người Êđê tại Đắk Lắk.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thường - PGS.TS
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320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
027. Đỗ, Tấn Kiết.
Bồi dưỡng năng lực tư duy lí luận cho cán bộ chủ chốt thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
hiện nay/ Đỗ Tấn Kiết: 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-LA2/1447
Phân loại (DDC): 320.85092
*Tóm tắt : Khái quát hóa các vấn đề có liên quan đến năng lực tư duy, làm nổi bật lên vai trò
của năng lực tư duy đến hoạt động của người cán bộ chủ chốt, tìm hiểu thực trạng năng lực tư
duy cán bộ chủ chốt thành phố Long Xuyên, từ đó có những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao
công tác quản lý của cán bộ chủ chốt tại thành phố Long Xuyên.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Cư - PGS.TS
028. Nguyễn, Ngọc Quy.
Nâng cao trình độ lí luận chính trị cho đội ngũ giảng viên trung tâm Bồi dưỡng Chính trị ở
thành phố Cần Thơ hiện nay/ Nguyễn Ngọc Quy: 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-LA2/1446
Phân loại (DDC): 320.092
*Tóm tắt : Nghiên cứu thực tra ̣ng đô ̣i ngũ giảng viên các Trung tâm b ồi dưỡng chính trị. Đưa
ra các nhóm giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên các Trung tâm
bồi dưỡng chính trị quâ ̣n, huyê ̣n ở thành phố Cầ n Thơ.
Người hướng dẫn : Lê Ngọc Triết - TS
029. Nguyễn, Thị Mai Anh.
Dạy học phần "Công dân với đạo đức" bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường THPT
Yên Viên/ Nguyễn Thị Mai Anh: 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
. - 112 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1442
Phân loại (DDC): 320.4071259731
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở khoa học của việc dạy học phần “ Công dân với đạo đức” bằng
hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường THPT. Nghiên cứu và đề xuất các nguyên tắc và biện
pháp thực hiện dạy học phần “ Công dân với đạo đức” bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở
trường THPT. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dạy học phần“ Công
dân với đạo đức” bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường THPT Yên Viên và đưa ra một
số đề xuất.
Người hướng dẫn : Đào Thị Ngọc Minh - PGS.TS
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030. Nguyễn, Thị Nhung.
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần “công dân với
đạo đức” ở trường THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh/ Nguyễn Thị 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 . - 127 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1454
Phân loại (DDC): 320.4071259727
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề
cho học sinh thông qua dạy học phần “ Công dân với đạo đức”. Xây dựng được các nguyên tắc
và biện pháp dạy học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học
phần “ Công dân với đạo đức” ở trường THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh. Tổ chức thực
nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khoa học, tính khả thi của đề tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Cư - PGS.TS
031. Trần, Thị Thu Hà.
Quan hệ Mỹ - Thái Lan về chính trị, an ninh và kinh tế từ năm 1991 đến năm 2012/ Trần Thị
Thu Hà: Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử thế giới: 62.22.03.11 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2016 . - 166 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1409
Phân loại (DDC): 327.7305930905
*Tóm tắt : Khái quát những nhân tố tác động đến quan hệ chính trị, an ninh và kinh tế Mỹ Thái Lan bao gồm: nhân tố lịch sử, nhân tố quốc tế, nhân tố khu vực (nhân tố Trung Quốc và
nhân tố ASEAN), nhân tố Mỹ, nhân tố Thái Lan. Nghiên cứu tiến trình vận động của quan hệ
Mỹ - Thái Lan trên lĩnh vực chính trị, an ninh và kinh tế. Phân tích đặc điểm của quan hệ Mỹ Thái và làm rõ những tác động của cặp quan hệ này trong chính sách đối ngoại của Mỹ với
Trung Quốc, ASEAN và tác động tới Việt Nam.
Người hướng dẫn : Văn Ngọc Thành - PGS.TS%Đỗ Sơn Hải - TS
032. Y Mluck Kbuôr.
Nâng cao trình độ lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tính Đắk Lắk hiện
nay/ Y Mluck Kbuôr: 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-LA2/1449
Phân loại (DDC): 320.84092
*Tóm tắt : Làm sáng tỏ yêu cầu cấp thiết phải nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ
cán bộ chủ chốt cấp xã. Đánh giá thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất hệ thống giái pháp
khách quan, khoa học sẽ góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội ở Đắk Lắk hiện
nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Cư - PGS.TS
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330. KINH TẾ
033. Đinh, Thị Hà Yến.
Kinh tế nông nghiệp huyện Ba Vì thành phố Hà Nội từ 1991 đến 2015/ Đinh Thị Hà Yến:
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 . - 85 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1450
Phân loại (DDC): 338.109597310905
*Tóm tắt : Nghiên cứu, làm rõ quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp từ 1991 đến 2015 của
huyện Ba Vì. Thu thập, thống kê các số liệu, tài liệu nhằm phân tích, sử lý số liệu liên quan đến
kinh tế nông nghiệp huyện Ba Vì. Làm rõ những thành tựu, vấn đề còn tồn tại trong quá trình
phát triển kinh tế nông nghiệp, từ đó rút ra những nguyên nhân thành công và chưa thành công
trong việc lãnh đạo của Đảng Bộ, chính quyền huyện Ba Vì.
Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Cơ - GS.TS
034. Võ, Hữu Hòa.
Sử dụng lao động nông thôn ở tỉnh Thừa Thiên Huế/ Võ Hữu Hòa: Luận án Tiến sĩ Địa lí,
Chuyên ngành: Địa lí học: 62.31.05.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 162 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1397
Phân loại (DDC): 331.110959749091734
*Tóm tắt : Tổng quan có chọn lọc các vấn đề lý luận và thực tiễn về nguồn lao động và sử
dụng lao động nông thôn, vận dụng vào trường hợp của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đánh giá các nhân
tố ảnh hưởng; phân tích thực trạng sử dụng lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn
2001 – 2013. Đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động
nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế trong tương lai.
Người hướng dẫn : Nguyễn Viết Thịnh - GS.TS%Phạm Viết Hồng - PGS.TS
335. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ HỆ THỐNG CÓ LIÊN QUAN
035. Hà, Thị Liên.
Thiết kế và sử dụng sơ đồ trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Tân
Trào, tỉnh Tuyên Quang hiện nay/ Hà Thị Liên: 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 . - 112 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1412
Phân loại (DDC): 335.43460711597153
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở khoa học của việc thiết kế và sử dụng sơ đồ trong dạy học môn
Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang hiện nay. Xác định thực
trạng dạy và học; Thiết kế và đưa ra phương pháp sử dụng sơ đồ trong dạy hoc môn Tư tưởng
Hồ Chí Minh ở trường Đại học Tân Trào nói riêng, các trường Cao đẳng, Đại học nói chung.
Đưa ra một số dạng sơ đồ để kiểm tra đánh giá và hướng dẫn sinh viên trong quá trình học tập.
Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm định tính khả thi và hiệu quả của biện pháp đề ra.
Người hướng dẫn : Dương Văn Khoa - TS
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036. Hoàng, Thu Huyền.
Phương pháp kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực trong dạy học môn Những nguyên
lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang/ Hoàng Thu
Huyền: 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 . - 100 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1418
Phân loại (DDC): 335.430711597153
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của phương pháp kiểm tra, đánh giá theo định hướng
năng lực trong dạy học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Tìm hiểu thực
trạng việc sử dụng phương pháp kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực trong dạy học môn
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ở trường Đại học Tân Trào.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Phúc - TS
037. Nguyễn, Thị Loan.
Phương pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho
sinh viên sư phạm trường Cao đẳng Ngô Gia Tự, Bắc Giang / Nguyễn Thị Loan: 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 . - 88 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1414
Phân loại (DDC): 335.4346071159725
*Tóm tắt : Nghiên cứu nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong dạy học
môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. Điều tra, đánh giá thực
trạng và đề xuất yêu cầu, biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong dạy học
môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. Trên cơ sở đó tiến hành
thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả các biện pháp đã đề xuất.
Người hướng dẫn : Trần Thị Mai Phương - PGS.TS
038. Phạm, Thị Thu Phƣơng.
Dạy học giải quyết vấn đề môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở trường
Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả - Quảng Ninh/ Phạm Thị Thu Phương: 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 . - 132 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1463
Phân loại (DDC): 335.43071159729
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học giải quyết vấn đề trong môn
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về Triết học ở trường Cao đẳng Công
nghiệp Cẩm Phả - Quảng Ninh. Đề xuất nguyên tắc, biện pháp dạy học giải quyết vấn đề môn
những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực nghiệm sư phạm để chứng minh tính
khả thi của nguyên tắc và hiệu quả của phương pháp đã được nêu ra.
Người hướng dẫn : Đào Đức Doãn - TS
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360. CÁC VẤN ĐỀ VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
039. Lê, Thị Xuân.
Quá trình thực hiện chính sách An sinh xã hội ở huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) từ năm
1986 đến năm 2015/ Lê Thị Xuân: 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 . - 94 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1413
Phân loại (DDC): 362.9597290905
*Tóm tắt : Khảo sát quá trình vận dụng các văn bản pháp quy của Nhà nước, sự chỉ đạo của
Tỉnh ủy và các cấp chính quyền ở huyện Tiên Yên về việc thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Điều tra, phỏng vấn nhân chứng ở các địa phương trên địa bàn huyện; So sánh kết quả thực hiện
với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các đối
tượng được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội. Tổng hợp tư liệu, rút ra kết luận và bài học kinh
nghiệm trong việc thực hiện an sinh xã hội ở huyện Tiên Yên.
Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Cơ - GS.TS
370. GIÁO DỤC
040. Bùi, Thu Hằng.
Quản lí tạo động lực làm việc cho giáo viên ở các trường Tiểu học huyện An Dương thành
phố Hải Phòng/ Bùi Thu Hằng: 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 . - 123 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1643
Phân loại (DDC): 372.10019
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về tạo động lực làm việc cho giáo viên trường Tiểu học.
Khảo sát thực trạng nhu cầu và đề xuất một số biện pháp tạo động lực làm việc cho giáo viên
Tiểu học huyện An Dương thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Vũ Bích Hiền - PGS.TS
041. Cao, Thị Hà My.
Quản lí văn hóa tổ chức tại Học viện Tài chính/ Cao Thị Hà My: 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 .
– 108 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1455
Phân loại (DDC): 378.101
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về quản lý văn hoá tổ chức. Khảo sát thực trạng và đề
xuất các biện pháp quản lý văn hoá tổ chức tại Học viện Tài chính trong bối cảnh hiện nay.
Người hướng dẫn : Phạm Thị Tuyết - TS
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042. Chu, Thị Thu Hƣơng.
Quản lí thực tập sư phạm cho sinh viên chuyên ngành Mầm non trường Cao đẳng Sư phạm
Lào Cai/ Chu 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 . - 109 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1680
Phân loại (DDC): 378.1
*Tóm tắt : Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thực tập sư phạm cho sinh
viên trường Cao đẳng sư phạm. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý thực tập sư
phạm cho sinh viên chuyên ngành Mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.
Người hướng dẫn : Ngô Thành Hưng - TS
043. Dao Heuang Som Bath.
Phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THPT tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào trong bối cảnh đổi mới giáo dục/ Dao Heuang Som Bath: 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 . - 157 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1408
Phân loại (DDC): 373.1201209594
*Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục nói chung và phát
triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THPT nói riêng trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Khảo sát,
đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THPT Nước
Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Khảo nghiệm và thử nghiệm
một số giải pháp phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THPT được đề xuất trong luận án.
Người hướng dẫn : Đào Lan Hương - TS
044. Đào, Thị Trang.
Một số biện pháp dự phòng sâu răng cho trẻ Mầm non từ 3 - 5 tuổi ở tỉnh Vĩnh Phúc/ Đào
Thị Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục học, Chuyên ngành: Giáo dục học (Giáo dục
Mầm non): 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 85 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1616
Phân loại (DDC): 372.370959723
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về biện pháp dự phòng sâu răng cho trẻ em. Phân tích
thực trạng, tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến thực trạng răng của trẻ em ở một số trường mầm
non ở tỉnh Vĩnh Phúc. Đưa ra một số biện pháp dự phòng nhằm giảm thiểu tình trạng răng của
trẻ em và tiến hành thử nghiệm để xác định hiệu quả và tính khả thi của một số biện pháp đã đề
ra.
Người hướng dẫn : Hoàng Quý Tỉnh - PGS.TS
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045. Đồng, Thế Hiển.
Quản lí bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Giáo dục Quốc phòng và An ninh các
trường đại học/ Đồng Thế Hiển: 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 . - 182 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1881
Phân loại (DDC): 378.12
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho
giảng viên giáo dục Quốc phòng và An ninh. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải
pháp quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại
các trường đại học. Tổ chức thực nghiệm nhằm khẳng định tính cần thiết và khả thi của các giải
pháp quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại
các trường Đại học đã đề xuất.
Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Thanh - PGS.TS%Từ Đức Văn - PGS.TS
046. Đồng, Thị Hoa.
Quản lí hoạt động dạy học ở các trường THCS quận Kiến An thành phố Hải Phòng đáp ứng
yêu cầu đổi mới giáo dục/ Đồng Thị Hoa: 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-LA2/1714
Phân loại (DDC): 372.11020959735
*Tóm tắt : Xác định cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS đáp ứng yêu
cầu đổi mới giáo dục. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy
học ở các trường THCS quận Kiến An thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
và khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động dạy học đề xuất.
Người hướng dẫn : Lã Thị Thu Thủy - PGS.TS
047. Lê, Hoài Thu.
Quản lí cơ sở vật chất và thiết bị theo tiêu chuẩn trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức
độ 1 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai/ Lê Hoài Thu: 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 . - 117 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1649
Phân loại (DDC): 372.16
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở lý luận quản lý cơ sở vật chất và thiết bị theo tiêu chuẩn trường Mầm
non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Nghiên cứu thực trạng và đề
xuất biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị theo tiêu chuẩn trường Mầm non đạt chuẩn
Quốc gia mức độ 1 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Người hướng dẫn : Nguyễn Vũ Bích Hiền - PGS.TS
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048. Lê, Thị Thu Thủy.
Quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên tại các trường Tiểu học huyện An Dương, thành phố
Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục/ Lê Thị Thu 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-LA2/1664
Phân loại (DDC): 372.1100959735
*Tóm tắt : Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên đáp ứng đổi
mới giáo dục của Hiệu trưởng trường Tiểu học. Khảo sát thực trạng và đề xuất các biện pháp
quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên đáp ứng đổi mới giáo dục của Hiệu trưởng các trường
tiểu học huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.
Người hướng dẫn : Bùi Minh Hiền - PGS.TS
049. Lê, Thị Vĩnh.
Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề trường Cao đẳng Nông nghiệp và phát triển
Nông thôn Bắc Bộ/ Lê Thị Vĩnh: 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 . - 107 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1693
Phân loại (DDC): 378.12
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý phát triển đội ngũ giảng viên của trường cao
đẳng nghề. Khảo sát đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng
viên dạy nghề của Trường Cao đẳng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Bắc Bộ.
Người hướng dẫn : Trịnh Văn Minh - PGS.TS
050. Ngô, Văn Chính.
Quản lí hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở trường THPT
Cộng Hiền, thành phố Hải Phòng/ Ngô Văn Chính: 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 . - 93 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1659
Phân loại (DDC): 373.181
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh cho Đoàn viên thanh niên. Khảo sát và đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp
quản lý hoạt động phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Cộng Hiền, thành phố
Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Huệ - PGS.TS
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051. Nguyễn, Kim Hùng.
Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị theo tiêu chuẩn trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Kim Hùng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 .
– 104 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1704
Phân loại (DDC): 373.160959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý cơ sở vật chất và thiết bị theo tiêu chuẩn
trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý và các yếu tố
ảnh hưởng đến quản lý cơ sở vật chất và thiết bị theo tiêu chuẩn trường Trung học cơ sở đạt
chuẩn Quốc gia tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Đề xuất biện pháp quản lý cơ sở
vật chất và thiết bị theo tiêu chuẩn trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia.
Người hướng dẫn : Đỗ Văn Đoạt - TS
052. Nguyễn, Thị Kim Lê.
Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung học cơ sở huyện An Dương, thành phố
Hải Phòng/ Nguyễn Thị Kim Lê: 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 . - 128 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1670
Phân loại (DDC): 373.1120959735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lí phát triển đội gũ giáo viên trường
THCS. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp quản lí phát triển đội ngũ giáo viên THCS
huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
Người hướng dẫn : Lê Khánh Tuấn - PGS.TS
053. Nguyễn, Thị Thùy Phƣơng.
Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh ở
trường THPT Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng/ Nguyễn Thị Thùy Phương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 .
– 164 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1716
Phân loại (DDC): 373.01190959769
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hoạt động giáo dục kĩ năng sống, hoạt động
giáo dục kĩ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh THPT và quản lý hoạt động
giáo dục kĩ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh THPT. Khảo sát đánh giá thực
trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống ứng phó với biến đổi khí
hậu cho học sinh ở trường THPT Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Người hướng dẫn : Ngô Quang Sơn - PGS.TS
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054. Nguyễn, Thị Tố Hoa.
Quản lý xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình/
Nguyễn Thị Tố Hoa: 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 . - 107 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1688
Phân loại (DDC): 372.160959719
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý xây dựng các trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc
gia. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý xây dựng các trường Tiểu
học đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Người hướng dẫn : Hà Thị Đức - PGS.TS
055. Phạm, Thị Huệ.
Quản lí thực hiện chương trình giáo dục Mầm non mới ở các trường Mầm non trên địa bàn
thành phố Lào Cai/ Phạm Thị Huệ: 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-LA2/1654
Phân loại (DDC): 372.190959716
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý thực hiện chương trình ở các trường Mầm
non. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp và khảo nghiệm tính cần thiết và tính
khả thi của các biện pháp quản lý thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non mới của người
Hiệu trưởng trường Mầm non thành phố Lào Cai
Người hướng dẫn : Nguyễn Công Giáp - PGS.TS
056. Phạm, Văn Thìn.
Quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Trung học phổ thông ở quận Hồng Bàng, thành
phố Hải Phòng/ Phạm Văn Thìn: 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. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1689
Phân loại (DDC): 373.01190959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống và công tác quản
lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất những
biện pháp quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT ở quận Hồng Bàng, thành phố Hải
Phòng.
Người hướng dẫn : Phạm Minh Mục - PGS.TS
057. Trần, Lƣơng.
Tổ chức dạy học theo module học phần Giáo dục học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở
trường Đại học Sư phạm/ Trần Lương: 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 . - 241 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1398
Phân loại (DDC): 378.125
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học. Khảo sát, đánh
giá thực trạng và xây dựng các biện pháp về tổ chức dạy học theo module học phần Giáo dục học
trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường ĐHSP. Tổ chức thực nghiệm để khẳng định tính khả
thi và hiệu quả của các biện pháp đã xây dựng.
Người hướng dẫn : Từ Đức Văn - PGS.TS%Bùi Thị Mùi - PGS.TS
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058. Trần, Ngọc Minh.
Quản lí hoạt động dạy học hai buổi trên ngày trong các trường Tiểu học huyện Lạc Thủy,
tỉnh Hòa Bình/ Trần 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 . - 105 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1706
Phân loại (DDC): 372.11020959719
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học 2 buổi/ngày trong trường
tiểu học. Phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học 2
buổi/ngày trong trường Tiểu học huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Lê - PGS.TS
059. Trần, Phƣợng Anh.
Quản lí dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trong các trường Tiểu học tỉnh Lào
Cai/ Trần Phượng Anh: 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 . - 126 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1651
Phân loại (DDC): 372.11020959716
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lí dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu
số. Khảo sát thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý dạy học tiếng Việt cho học sinh Tiểu
học dân tộc thiểu số tại các trường Tiểu học của Sở Giáo dục Lào Cai nhằm nâng cao chất lượng
dạy học trong các trường tiểu học vùng dân tộc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Thức - PGS.TS
060. Trần, Thị Ngọc Linh.
Quản lí công tác thi đua của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu tạo động
lực làm việc/ Trần Thị Ngọc Linh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí
giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 106 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1673
Phân loại (DDC): 371.509597167
*Tóm tắt : Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quản lý công tác thi đua trong của Sở Giáo
dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu tạo động lực làm việc. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất
biện pháp quản lý công tác thi đua của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu tạo
động lực làm việc.Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của biện pháp quản lý công tác thi đua
đáp ứng yêu cầu tạo động lực làm việc.
Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Thức - PGS.TS
061. Trần, Thị Thanh Huyền.
Quản lí dạy học tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Lào Cai trong
bối cảnh đổi mới giáo dục/ Trần Thị Thanh Huyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 112 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1650
Phân loại (DDC): 373.11020959718
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về dạy học và quản lý dạy học làm cơ
sở lý luận cho nghiên cứu đề tài. Nghiên cứu thực trạn và đề xuất một số biện quản lý dạy học tại
các trường THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai trong bối cảnh đổi mới giáo dục.
Người hướng dẫn : Đào Lan Hương - TS
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062. Trần, Văn Cát.
Quản lí đào tạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượng/ Trần
Văn Cát: 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 . - 150 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1399
Phân loại (DDC): 378.101
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản lý đào tạo theo tiếp cận
đảm bảo chất lượng ở Học viện Phật giáo. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp quản
lý đào tạo theo tiếp cận đảm bảo chất lượng tại Học viện Phật giáo Việt Nam và thử nghiệm 1
trong những giải pháp đề xuất.
Người hướng dẫn : Bùi Minh Hiền - PGS.TS
063. Trần, Xuân Trƣờng.
Phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề Lào Cai trong giai đoạn hiện nay/ Trần
Xuân Trường: 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 . - 113 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1652
Phân loại (DDC): 378.120959716
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng nghề.
Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên
Trường Cao đẳng nghề Lào Cai.
Người hướng dẫn : Trần Ngọc Giao - PGS.TS
064. Trƣơng, Văn Thiết.
Quản lí thực hiện xã hội hóa giáo dục tại các trường Tiểu học huyện An Dương thành phố
Hải Phòng/ Trương Văn Thiết: 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. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1648
Phân loại (DDC): 372.1190959735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về xã hội hóa giáo dục và quản lý thực hiện xã
hội hóa giáo dục ở các trường Tiểu học. Khảo sát, phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp quản
lý thực hiện xã hội hoá giáo dục tại các trường Tiểu học huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
Người hướng dẫn : Bùi Minh Hiền - PGS.TS
380. THƢƠNG MẠI, PHƢƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
065. Nguyễn, Thị Hƣơng.
Quan hệ thương mại giữa Nhật Bản và chính quyền chúa Nguyễn thế kỉ XVII, đầu thế kỉ
XVIII/ Nguyễn Thị Hương: 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 . - 97 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1456
Phân loại (DDC): 382.09597052
*Tóm tắt : Những yếu tố tác động đến quan hệ thương mại giữa Nhật Bản và chính quyền
chúa Nguyễn thế kỉ XVII, đầu thế kỉ XVIII. Phân tích hoạt động thương mại Nhật Bản - chính
quyền chúa Nguyễn; Từ đó, đánh giá đúng về đặc điểm, tác động của mối quan hệ thương mại
giữa Nhật Bản và chính quyền chúa Nguyễn thế kỉ XVII, đầu thế kỉ XVIII.
Người hướng dẫn : Nguyễn Duy Bính - PGS.TS
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066. Phạm, Thị Thanh Huyền.
Quá trình hoạt động thương mại của Tây Ban Nha ở các thuộc địa Mỹ Latinh (thế kỉ XVI đầu thế kỉ XIX)/ Phạm Thị Thanh Huyền: Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử thế
giới: 62.22.03.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 159 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1403
Phân loại (DDC): 382.094608
*Tóm tắt : Phân tích các tiền đề và bối cảnh lịch sử của quá trình hoạt động thương mại của
Tây Ban Nha ở thuộc địa Mỹ Latinh. Tìm hiểu quá trình hoạt động thương mại của Tây Ban Nha
ở Mỹ Latinh trải qua hai giai đoạn: giai đoạn thương mại độc quyền (1516 – 1765) và giai đoạn
thương mại tự do (1765 – đầu thế kỷ XIX). Rút ra một số nhận xét về quá trình hoạt động thương
mại của Tây Ban Nha ở Mỹ Latinh, tác động của nó tới chính quốc, thuộc địa, và tới nền thương
mại thế giới nói chung.
Người hướng dẫn : Lương Thị Thoa - PGS.TS%Đinh Ngọc Bảo - PGS.TS
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
067. Nguyễn, Thị Linh.
Tín ngưỡng cầu đinh trong lễ hội làng Thạc Trục (thị trấn Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh
Vĩnh Phúc)/ Nguyễn Thị Linh: 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 . - 73 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1411
Phân loại (DDC): 394.26959723
*Tóm tắt : Khái quát về vị trí địa lý, điề u kiê ̣n tự nhiên, truyề n thố ng văn hóa lich
̣ sử của làng
Thạc Trục (thị trấn Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Phân tích nguồ n gố c và diễn
trình của tín ngưỡng cầu đinh trong lễ hội làng Thạc Trục . Nhâ ̣n xét về đă ̣c điể m , giá trị cũng
như những vấ n đề đă ̣t ra của tiń ngưỡng cầ u đinh trong lễ hô ̣i làng Tha ̣c Tru ̣c.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thu Hiền - TS
400. NGÔN NGỮ
068. Nguyễn, Quang Hùng.
Đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa hệ thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt/ Nguyễn Quang
Hùng: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam: 62.22.01.02 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 158 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1400
Phân loại (DDC): 495.922014
*Tóm tắt : Tổng kết lại những vấn đề liên quan đến thuật ngữ đã được các nhà ngôn ngữ học
trong và ngoài nước nghiên cứu như các khuynh hướng nghiên cứu thuật ngữ, một số vấn đề
chung về thuật ngữ học, khái niệm thuật ngữ, các tiêu chuẩn của thuật ngữ và một số khái niệm
liên quan. Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt gồm: nhận diện
thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt, tìm hiểu các phương thức hình thành thuật ngữ và mô
hình cấu tạo thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt. Phân tích đặc điểm định danh của thuật ngữ
khoa học hình sự tiếng Việt. Đề xuất mang tính định hướng đối với việc chuẩn hóa hệ thuật ngữ
khoa học hình sự tiếng Việt.
Người hướng dẫn : Đỗ Việt Hùng - GS.TS%Hà Quang Năng - PGS.TS
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510. TOÁN HỌC
069. Bounmor Vongsiphaseut.
Về mối quan hệ giữa thể tích và số điểm nguyên trong tập nửa đại số đóng, bị chặn/
Bounmor Vongsiphaseut: 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 . - 36 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1671
Phân loại (DDC): 516
*Tóm tắt : Trình bày hệ thống những kiến thức cơ bản về tập nửa đại số, hàm nửa đại số và về
sự phân tích đại số dạng trụ của tập nửa đại số. Nghiên cứu định lí Hard về tầm thường nửa đại
số của họ các tập nửa đại số và áp dụng của nó trong chứng minh một số tính chất sâu hơn về tập
nửa đại số. Đưa ra một vài kết quả về quan hệ giữa thể tích và số điểm nguyên trong tập đóng, bị
chặn và trong tập nửa đại số đóng, bị chặn.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thảo - TS
070. Bùi, Thị Mến.
Du động ngẫu nhiên phân nhánh/ Bùi Thị Mến: 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 . - 55 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1459
Phân loại (DDC): 519.23
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức chuẩn bị để thực hiện nội dung của chương sau: Không
gian xác suất, kì vọng điều kiện, martingale, quá trình Markov, một số định lí giới hạn. Đưa ra
một số khái niệm chuyển động Brown phân nhánh, du động ngẫu nhiên phân nhánh và ứng dụng
công thức Shi để nghiên cứu tốc độ của điểm cực trái, một số tính chất cơ bản của cây GaltonWatson và giới thiệu về cây Galton Waston cỡ lệch, ứng dụng của du động ngẫu nhiên phân
nhánh là định lí Kesten-Stigum, một vài martingale cơ bản liên quan đến du động ngẫu nhiên
phân nhánh. Nghiên cứu du động ngẫu nhiên phân nhánh thông qua một công cụ quan trọng là
khai triển xương sống. Thiết lập định lý khai triển xương sống tổng quát cho du động ngẫu nhiên
phân nhánh và một vài ứng dụng của nó.
Người hướng dẫn : Ngô Hoàng Long - TS
071. Bùi, Thị Thơm.
Kết thức, biệt thức và một số ứng dụng trong đại số và hình học/ Bùi Thị Thơm: 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 . - 54 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1701
Phân loại (DDC): 512.7
*Tóm tắt : Trình bày một số khái niệm và tính chất cơ bản về: vành đa thức, nghiệm của đa
thức, đường cong phẳng đại số affine. Khái niệm về kết thức, biệt thức và một số tính chất của
chúng; mối liên hệ của kết thức và biệt thức; tính kết thức và biệt thức của một số đa thức đặc
biệt. Trên cơ sở đó đưa ra các vấn đề: phép khử ẩn; giải hệ phương trình bằng kết thức; sử dụng
kết thức để xác định giao điểm của các đường cong phẳng đại số affine và tìm phương trình ẩn
của đường cong phẳng đại số affine; sử dụng biệt thức để giải phương trình đa thức.
Người hướng dẫn : Lê Thị Hà - TS
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072. Đào, Hoàng Anh.
Bất đẳng thức Jensen cải tiến và ứng dụng/ Đào Hoàng Anh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích (Phương trình vi phân và tích phân): 60.46.01.02 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 40 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1435
Phân loại (DDC): 515.35
*Tóm tắt : Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về phương trình hàm, định lí Lyapunov
Krasovskii về tính ổn định của hệ phương trình vi phân hàm và một số kiến thức liên quan bổ trợ
cho việc trình bày kết quả trong các chương sau. Nghiên cứu một số kết quả nghiên cứu gần đây
về một số dạng cải tiến của bất đẳng thức tích phân Jensen. Đưa ra một số kết quả nghiên cứu về
tính ổn định của một số lớp hệ tuyến tính có trễ thông qua việc ứng dụng các bất đẳng thức
Jensen cải tiến.
Người hướng dẫn : Lê Văn Hiện - PGS.TS
073. Đào, Hồng Lan.
Đa thức chia đường tròn/ Đào Hồng Lan: Luận văn Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Đại số
và lí thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 49 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1708
Phân loại (DDC): 512
*Tóm tắt : Trình bày các vấn đề về nhóm, vành, trường; Vành đa thức; Kết thức và Biệt thức;
Định nghĩa và một số tính chất của hàm Euler và hàm Mobius. Nghiên cứu khái niệm và một số
tính chất cơ bản của căn nguyên thủy của đơn vị; đa thức chia đường tròn; Hệ số của đa thức
chia đường tròn; Tính bất khả quy của đa thức chia đường tròn; Biệt thức của đa thức chia đường
tròn; Kết thức của cặp đa thức chia đường tròn. Chứng minh định lí Dirichlet; Định lí
Wedderburn; đồng thời trình bày cách tính số các đa thức bậc d bất khả quy trên trường có đặc
số p và cách giải một số bài toán thi học sinh giỏi bằng việc sử dụng đa thức chia đường tròn.
Người hướng dẫn : Lê Thị Hà - TS
074. Đặng, Thị Thao.
Rèn luyện năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học giải bài tập toán ở trường THPT/
Đặng Thị Thao: 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 . - 72 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1444
Phân loại (DDC): 510.712
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở thực tiễn và cơ sở lý luận về rèn luyện năng lực tự học cho học
sinh. Tìm hiểu thực trạng việc dạy học giải bài toán và việc dạy cho học sinh tự học ở trường
THPT hiện nay. Đề xuất giải pháp thực hiện việc bồi dưỡng và rèn luyện một số kĩ năng dạy tự
học cho học sinh trong dạy học giải bài tập toán ở trường THPT. Tổ chức thực nghiệm sư phạm
nhằm đánh giá khả năng thực hiện và hiệu quả của giải pháp đề xuất.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Dũng - TS
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075. Đinh, Thị Ngát.
Định lí cơ bản thứ hai và vấn đề duy nhất cho mục tiêu di động trên đa tạp Parabolic/ Đinh
Thị Ngát: 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 . - 35 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1640
Phân loại (DDC): 516.07
*Tóm tắt : Trình bày các kiến thức về đa tạp Parabolic và lý thuyết Nevalinna trên đa tạp
Parabolic. Nghiên cứu định lí cơ bản thứ hai cho mục tiêu di động với hàm đếm được chặn bội
trên đa tạp Parabolic. Chứng minh định lí duy nhất cho ánh xạ phân hình trùng nhau trên ảnh
ngược của các mục tiêu di động.
Người hướng dẫn : Sĩ Đức Quang - PGS.TSKH
076. Đỗ, Thị Hƣờng.
Một số ứng dụng của đại số Quaternion trong số học và hình học/ Đỗ Thị Hường: 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 . - 65 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1686
Phân loại (DDC): 512
*Tóm tắt : Trình bày về định nghĩa thể quaternion H, một số tính chất cơ bản của nó, sau đó
là lý thuyết về đại số ma trận H, không gian ảo của H, các tính chất tích quaternion, tích vectơ,
tích vô hướng. Nghiên cứu định lí cơ bản của đại số cho quaternion, số nguyên quaternion và
ứng dụng đại số của nó. Đưa ra một số ứng dụng quan trọng của quaternion trong hình học bằng
cách sử dụng quaternion để mô tả phép quay trong không gian 3 chiều.
Người hướng dẫn : Trương Thị Hồng Thanh - TS
077. Đỗ, Thị Minh.
Định lí chuẩn tắc hóa Noether và một số ứng dụng/ Đỗ Thị Minh: 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 . - 38 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1692
Phân loại (DDC): 512
*Tóm tắt : Trình bày một số kết quả cơ bản của mở rộng nguyên, bao đóng nguyên và hai
định lí quan trọng của mở rộng nguyên: định lí đi lên; định lí đi xuống. Nghiên cứu chi tiết định
lí chuẩn tắc hóa Noether, định lí không điểm Hilbert, chiều Krull của các đại số affine, phép
chuẩn tắc hóa của đa tạp affine.
Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Lộc - TS
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078. Hà, Hƣơng Giang.
Tính hữu hạn và sự thác triển của ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức/ Hà Hương
Giang: Luận án Tiến sĩ Toán học, Chuyên ngành: Hình học và Tôpô: 62.46.01.05 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 81 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1410
Phân loại (DDC): 516
*Tóm tắt : Tổng quan về tính hữu hạn và sự thác triển của ánh xạ phân hình. Nghiên cứu tính
duy nhất và tính hữu hạn của các ánh xạ phân hình với họ siêu phẳng cố định. Trên cơ sở đó đưa
ra tính thác triển được của ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh.
Người hướng dẫn : Sĩ Đức Quang - PGS.TSKH
079. Hà, Thị Thùy Linh.
Họ chuẩn tắc các Divisors không âm/ Hà Thị Thùy Linh: 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-LA2/1639
Phân loại (DDC): 516.07
*Tóm tắt : Trình bày các kiến thức cơ bản về đa tạp phức và divisor. Nghiên cứu các kiến
thức quan trọng liên quan đến họ chuẩn tắc các divisors không âm. Trên cơ sở đó đưa ra không
gian của các divisors không âm.
Người hướng dẫn : Sĩ Đức Quang - PGS.TSKH
080. Hoàng, Thị Thu Vân.
Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 9 Trung học cơ sở trong dạy học giải toán về Tứ
giác nội tiếp đường tròn/ Hoàng Thị Thu Vân: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Toán: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016
. - 82 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1684
Phân loại (DDC): 516.1520712
*Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về Tư duy và tư duy sáng tạo. Tìm hiểu về nội dung chương
trình và thực tiễn dạy học nội dung tứ giác nội tiếp đường tròn lớp 9 trường THCS. Đề xuất các
biện pháp phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học nội dung tứ giác nội tiếp đường
tròn. Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp.
Người hướng dẫn : Bùi Duy Hưng - TS
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081. Hoàng, Văn Tài.
Rèn luyện và phát triển tư duy thuật toán cho sinh viên trường Đại học khối kĩ thuật thông
qua phần Hình học Họa hình/ Hoàng Văn Tài: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 62.14.10.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2016 . - 194 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1391
Phân loại (DDC): 516.60711
*Tóm tắt : Tổng quan về tư duy, tư duy thuật toán trong Hình học Họa hình, vai trò của tư
duy thuật toán, thông qua các tài liệu khoa học đã được công bố. Điều tra thực trạng việc học tập
học phần Hình học Họa hình và việc phát triển tư duy thuật toán của sinh viên trong một số
trường Đại học khối kỹ thuật. Đề xuất được những biện pháp rèn luyện và phát triển tư duy thuật
toán cho sinh viên các trường Đại học khối kỹ thuật thông qua học phần Hình học Họa hình,
giúp cho sinh viên có kết quả học tập tốt hơn. Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi
và hiệu quả của luận án.
Người hướng dẫn : Bùi Văn Nghị - GS.TS
082. Lƣơng, Thanh Thế.
Một số phương pháp giải các bài toán đếm/ Lương Thanh Thế: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2016 . - 86 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1702
Phân loại (DDC): 513.211
*Tóm tắt : Nghiên cứu các nguyên lý đếm cơ bản: nguyên lí cộng, nguyên lí nhân, hoán vị,
chỉnh hợp, tổ hợp, nguyên lí bù trừ và các bài tập vận dụng các nguyên lí đó. Phân tích khái niệm
hàm sinh của một dãy số, các phép toán với hàm sinh và sử dụng hàm sinh để giải các bài toán
đếm. Đưa ra về tác động nhóm trên một tập hợp; phát biểu và chứng minh bổ đề Burnside và
định lí Polya, qua đó áp dụng để giải các bài toán đếm.
Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Lộc - TS
083. Lƣơng, Thị Thanh Nga.
Các định lí Rauch và định lí Toponogov trong hình học Riemann/ Lương Thị Thanh Nga:
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 . - 53 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1642
Phân loại (DDC): 516.373
*Tóm tắt : Trình bày những kiến thức về hình học Riemann cần thiết để tìm hiểu được các
định lí: đa tạp Riemann, biến phân thứ nhất, bổ đề Gauss, trường Jacobi... Nghiên cứu nội dung
cơ bản các định lí Rauch và định lí Toponogov bằng cách minh họa ví dụ để hiểu đối tượng một
cách rõ hơn, trong trường hợp đặc biệt là mặt cầu và mặt phẳng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Doãn Tuấn - PGS.TS
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084. Nguyễn, Thị Duyên.
Hàm số học và một số ước lượng/ Nguyễn Thị Duyên: 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 . - 74 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1426
Phân loại (DDC): 512.73
*Tóm tắt : Trình bày những lí thuyết cơ bản về vành các hàm số học và một số hàm số học cơ
bản. Đưa ra một số ước lượng của các hàm số học cơ bản.. Nghiên cứu một số bài toán ứng dụng
cũng như một số bài toán trong các kì thi toán quốc tế.
Người hướng dẫn : Nguyễn Công Minh - PGS.TS
085. Nguyễn, Thị Hiền.
Một số dạng bất đẳng thức trong lí thuyết xác suất/ Nguyễn Thị Hiền: 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 . - 72 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1458
Phân loại (DDC): 519.2
*Tóm tắt : Trình bày một số bất đẳng thức liên quan đến kì vọng của biến ngẫu nhiên bao
gồm các bất đẳng thức cơ bản trong không gian vec-tơ thực; Bất đẳng thức dạng Holder và
Hilbert; Bất đẳng thức Hardy tổng quát; Bất đẳng thức Carleman; Bất đẳng thức Minkowski và
Bất đẳng thức cho biến đổi Laplace. Đưa ra một số kết quả cơ bản và mở rộng cho máctingan rời
rạc cũng như máctingan liên tục.
Người hướng dẫn : Trần Quang Vinh - TS
086. Nguyễn, Thị Thơm.
Bất đẳng thức Ky Fan Minimax đối với ánh xạ đa trị/ Nguyễn Thị Thơm: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Giải tích hàm: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2016 . - 52 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1678
Phân loại (DDC): 515.7248
*Tóm tắt : Giới thiệu một số kiến thức chuẩn bị: tính liên tục, điểm bất động của ánh xạ liên
xạ, tính lồi, lõm, nguyên lí ánh xạ KKM và sự tương đương của nguyên lí ánh xạ KKM với
nguyên lý điểm bất động Brouwer. Đề cập đến dạng tổng quát của bất đẳng thức minimax Ky
Fan đơn trị. Nghiên cứu thứ tự sinh bởi nón, bất đẳng thức Ky Fan đối với hàm đa trị với giá trị
véc tơ.
Người hướng dẫn : Lê Anh Dũng - TS
087. Nguyễn, Thị Thu Huyền.
Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học hợp tác Hình học 10/ Nguyễn Thị
Thu Huyền: 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 . - 82 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1451
Phân loại (DDC): 516.00712
*Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về khái niệm dạy học tích cực, dạy học hợp tác và mối quan hệ
của chúng với nhau. Phân tích các biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học
hợp tác. Đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học hợp
tác môn Toán lớp 10 ở trường Trung học phổ thông. Tổ chức thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm
nghiệm tính khả thi và tính thực tiễn của những biện pháp đã đề xuất.
Người hướng dẫn : Lê Tuấn Anh - TS
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088. Nông, Thị Phƣơng Lan.
Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 12 tỉnh Lạng Sơn thông qua dạy học ứng dụng
Đạo hàm giải phương trình và hệ phương trình/ Nông Thị Phương Lan: 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 . - 77 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1685
Phân loại (DDC): 515.0712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về tư duy sáng tạo, các yếu tố đặc trưng của tư duy sáng
tạo, thành phần, cấu trúc, phương pháp phát triển tư duy sáng tạo. Tìm hiểu thực trạng và đề xuất
những biện pháp rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 12 tỉnh Lạng Sơn thông qua chủ đề
ứng dụng đạo hàm trong giải phương trình và hệ phương trình. Thực nghiệm sư phạm để kiểm
nghiệm tính khả thi và tính hiệu quả của đề tài.
Người hướng dẫn : Chu Cẩm Thơ - TS
089. Nông, Thị Quỳnh Mai.
Một số định lí Picard cho ánh xạ chỉnh hình vào đa tạp đại số/ Nông Thị Quỳnh Mai: 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 . - 36 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1641
Phân loại (DDC): 516.353
*Tóm tắt : Trình bày các kiến thức liên quan đến lí thuyết Nevanlinna cho ánh xạ chỉnh hình
vào đa tạp đại số, phác thảo cách tiếp cận đến các định lí của Picard thông qua độ tăng của hàm
đặc trưng Nevanlinna. Nghiên cứu kết quả của M.L. Green về các định lí Picard cho ánh xạ
chỉnh hình từ đa tạp phức vào không gian xạ ảnh và đa tạp Grassmann. Đưa ra kết quả của M.L.
Green về định lí Picard nhỏ cho ánh xạ chỉnh hình từ Cm vào đa tạp xạ ảnh phức.
Người hướng dẫn : Sĩ Đức Quang - PGS.TS
090. Tô, Thị Huệ.
Về đa tạp phức Hyperbolic/ Tô Thị Huệ: 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 . - 58 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1662
Phân loại (DDC): 516.9
*Tóm tắt : Trình bày các khái niệm cơ sở về đa tạp Hyperbolic như: hình học trên các đĩa,
metric Hecmit, metric vi phân Kobayashi và các tính chất của metri vi phân Kobayashi, giả
khoảng cách Kobayashi. Nghiên cứu về các tính chất tổng quát của đa tạp phức Hyperbolic, ánh
xạ chỉnh hình vào đa tạp hyperbolic, tiêu chuẩn lí thuyết hàm của tính hyperblolic và tiêu chuẩn
hình học của tính hyperbolic đầy.
Người hướng dẫn : Nguyễn Doãn Tuấn - PGS.TS
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091. Trần, Thị Hồng.
Nghiệm tuần hoàn của phương trình vi phân mờ tuyến tính cấp một/ Trần Thị Hồng: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2016 . - 79 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1434
Phân loại (DDC): 515.354
*Tóm tắt : Trình bày các khái niệm cơ bản về giải tích mờ phục vụ cho việc nghiên cứu
phương trình vi phân mờ như: tập mờ, không gian metric mờ, cách xây dựng bao hàm thức vi
phân mờ. Phân tích các kết quả về tính ổn định và tuần hoàn của các bao hàm thức vi phân, công
thức biến thiên hằng số. Nghiên cứu một số kết quả về sự tồn tại nghiệm tuần hoàn của một lớp
phương trình vi phân mờ tuyến tính cấp một dưới cách tiếp cận bao hàm thức.
Người hướng dẫn : Hoàng Việt Long - TS
092. Trần, Thị Ngọc Thảo.
Bài toán cân bằng và bất đẳng thức tựa biến phân/ Trần Thị Ngọc Thảo: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Giải tích hàm: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2016 . - 41 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1660
Phân loại (DDC): 515.7248
*Tóm tắt : Trình bày một số khái niệm và định lí liên quan đến vấn đề cần làm rõ: hàm nửa
liên tục trên (dưới), hàm liên tục, hàm lồi (lõm), tựa lồi (tựa lõm), hàm đơn điệu, đạo hàm theo
hướng, đạo hàm Frechet. Trên cơ sở đó nghiên cứu các vấn đề chính: bài toán cân bằng; phương
pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán cân bằng; bất đẳng thức tựa biến phân.
Người hướng dẫn : Lê Anh Dũng - TS
093. Trần, Thị Thu Phƣơng.
Dạy học chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ở trường THPT theo quy trình Content
– Ideas – Activities/ Trần Thị Thu Phương: 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 . - 79 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1690
Phân loại (DDC): 516.220712
*Tóm tắt : Làm sáng tỏ quy trình “Content – Ideas – Activities” trong dạy học “Phương pháp
tọa độ trong mặt phẳng”. Đề xuất những tình huống dạy học giải toán về “Phương pháp tọa độ
trong mặt phẳng” theo quy trình “Content – Ideas – Activities”. Thực nghiệm sư phạm nhằm
đánh giá tính khả thi, hiệu quả của đề tài.
Người hướng dẫn : Bùi Văn Nghị - GS.TS
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094. Vũ, Hữu Tuyên.
Thiết kế bài toán hình học gắn với thực tiễn trong dạy học Hình học ở trường Trung học phổ
thông/ Vũ Hữu Tuyên: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương
pháp dạy học bộ môn Toán: 62.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 141 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1655
Phân loại (DDC): 516.00712
*Tóm tắt : Tổng quan về việc thiết kế và sử dụng các bài toán Hình học gắn với thực tiễn
trong dạy học Hình học ở trường THPT; Chỉ ra những cơ hội, cách thiết kế các dạng toán thực
tiễn, khắc sâu các ứng dụng và tổ chức dạy học các bài toán thực tiễn trong dạy học Hình học ở
trường THPT. Phân tích và đề xuất những biện pháp thiết kế bài toán Hình học gắn với thực tiễn
để sử dụng trong dạy học Hình học ở trường 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 : Bùi Văn Nghị - GS.TS
095. Vũ, Linh Chi.
Rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh thông qua dạy học định lí trong nội dung Giải tích ở
trường THPT/ Vũ Linh Chi: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và
phương pháp dạy học môn Toán: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 87 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1443
Phân loại (DDC): 515.0712
*Tóm tắt : Nghiên cứu nhu cầu và định hướng đổi mới phương pháp dạy học. Tìm hiểu thực
trạng việc dạy và học bài định lí giải tích ở THPT. Đề xuất quy trình dạy học định lí. Thiết kế
một số giáo án dạy học định lí giải tích theo quy trình đã nêu nhằm bồi dưỡng một số kĩ năng tự
học cho học sinh. Tổ chức thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá khả năng thực hiện và hiệu quả
của giải pháp đề xuất.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Dũng - TS
096. Vũ, Thị Thanh Thúy.
Định lí điểm bất động của ánh xạ dạng co trong không gian b - mêtric nón/ Vũ Thị Thanh
Thúy: Luận văn Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Giải tích hàm: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2016 . - 44 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1661
Phân loại (DDC): 515.732
*Tóm tắt : Trình bày các khái niệm cơ bản về nón, các tính chất của nón, khái niệm không
gian mêtric nón, không gian b - mêtric nón, khái niệm về sự hội tụ và tính đóng mở trong không
gian b - mêtric nón. Nghiên cứu về nguyên lí ánh xạ co Banach cũng như định lí Nadler về điểm
bất động của ánh xạ dạng co đa trị trong không gian b - mêtric nón. Trên cơ sở đó đưa ra khái
niệm về các ánh xạ giao hoán và giao hoán yếu cũng như một số định lí về điểm bất động chung
của một số ánh xạ giao hoán yếu.
Người hướng dẫn : Lê Anh Dũng - TS
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530. VẬT LÍ HỌC
097. Bùi, Công Tiến.
Nghiên cứu chế tạo nano bạc bằng phương pháp lí - hóa/ Bùi Công Tiến: 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 . - 71 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1419
Phân loại (DDC): 530.41
*Tóm tắt : Trình bày tổng quan về công nghệ nano bạc và ứng dụng, tổng hợp tài liệu công bố
mới nhất để chỉ ra ưu nhược điểm của các phương pháp chế tạo nano bạc hiện có, đề xuất vấn đề
nghiên cứu mà luận văn sẽ giải quyết. Phân tích nguyên vật liệu, hóa chất và trang thiết bị thí
nghiệm cần thiết; quy trình tổng hợp nano bạc; phương pháp khảo sát các đặc trưng lí-hóa như:
UV-vis, TEM, SEM, XRD và thế Zeta. Các phương pháp khảo sát hoạt tính kháng khuẩn:
khuếch tán đĩa và nồng độ ức chế tối thiểu. Đưa ra kết quả về những yếu tố ảnh hưởng tới sự
hình thành, cơ chế hình thành, các đặc trưng lí-hóa và hiệu lực kháng khuẩn của nano bạc chế tạo
bằng phương pháp điện hóa.
Người hướng dẫn : Trần Quang Huy – TS%Lục Huy Hoàng - PGS.TS
098. Đàm, Thị Thu Hằng.
Nghiên cứu tính ổn định của ngưng tụ Bose - Einstein (BEC) ở nhiệt độ cực thấp/ Đàm Thị
Thu Hằng: 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 . - 49 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1668
Phân loại (DDC): 530.43
*Tóm tắt : Tìm hiểu phương pháp tác dụng hiệu dụng Cornwall – Jakiw -Tomboulis (CJT) ở
nhiệt độ không và nhiệt độ hữu hạn. Nghiên cứu tính ổn định của BEC một thành phần với các
nhiệm vụ cụ thể: Tính thế hiệu dụng tái chuẩn hóa ở gần đúng bong bóng kép và rút ra phương
trình khe, phương trình Schwinger - Dyson. Trên cơ sở đó thực hiện tính số để vẽ sự phụ thuộc
của các tham số trật tự (order parameter) vào nhiệt độ hoặc hằng số liên kết.
Người hướng dẫn : Lê Viết Hòa - PGS.TS
099. Đào, Thị Huyền.
Áp dụng cách tiếp cận bán thực nghiệm tính toán cấu trúc điện tử của một số vật liệu bán
dẫn/ Đào Thị Huyền: 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 . - 64 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1430
Phân loại (DDC): 530.1
*Tóm tắt : Trình bày vắn tắt lại một số các phương pháp lý thuyết thông dụng để giải quyết
bài toán cấu trúc điện tử của vật liệu. Nghiên cứu chi tiết phương pháp giả thế để làm cơ sở hiểu
biết cho thuật toán được thực thi trong module PSEUDO của package OPEDEVS được dùng
trong các tính toán số. Đưa ra các giả thế cũng như các số liệu tính toán cụ thể về trúc điện tử của
các vật liệu Si, GaAs, AlAs, kim cương, graphene, graphene nanoribbons, graphane.
Người hướng dẫn : Đỗ Vân Nam - TS
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100. Lê, Thùy Trang.
Chế tạo cấu trúc Zn(1-x)SnxO nanorod bằng phương pháp thủy nhiệt và khảo sát tính chất
của chúng trong định hướng ứng dụng pin mặt trời/ Lê Thùy 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 . - 54 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1424
Phân loại (DDC): 530.41
*Tóm tắt : Trình bày cấu trúc và một số tính chất của vật liệu ZnO, ZnO nanorod; Phương
pháp chế tạo màng ZnO và cấu trúc ZnO nanorod; Màng ZnO và cấu trúc ZnO nanorod ứng
dụng trong pin mặt trời và đèn LED. Chế tạo cấu trúc Zn(1-x)SnxO nanorod bằng phương pháp
thủy nhiệt và khảo sát tính chất cấu trúc, quang, điện của mẫu chế tạo được. Trên cơ sở đó trình
bày các kết quả khảo sát và rút ra kết luận.
Người hướng dẫn : Nguyễn Đình Lãm - TS
101. Lƣu, Thị Phƣơng.
Tổ chức hoạt động ngoại khóa “Giải một số bài tập thí nghiê ̣m Vật lí có sử dụng bóng bay”
theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh lớp 10/ Lưu Thị
Phương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học
bộ môn Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 66 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1703
Phân loại (DDC): 530.712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa Vật lí nhằm phát
huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh. Phân tích mục tiêu dạy học và nội
dung chương trình sách giáo khoa Vật lí 10 để xác định những thí nghiệm có thể tiến hành với
bóng bay. Lập kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa: xác định mục tiêu, nội dung, phương
pháp dạy học, hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính
khả thi và hiệu quả của kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa đã xây dựng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Hưng - PGS.TS
102. Nguyễn, Mạnh Hải.
Tổ chức dạy học kiến thức về ứng dụng kĩ thuật chương "Mắt - các dụng cụ quang" - Vật lí
11 theo phương pháp tìm tòi, khám phá/ Nguyễn Mạnh Hải: 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 . - 110 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1656
Phân loại (DDC): 535.0712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về phát huy tính tích cực, tự lực và phát triển năng lực
sáng tạo của học sinh; dạy học ứng dụng kĩ thuật vật lí; các phương pháp dạy học hiện đại,
phương pháp tìm tòi, khám phá (inquiry based learning). Xây dựng cấu trúc nội dung và tiến
trình tổ chức dạy học dựa trên phương pháp tìm tòi, khám phá một số kiến thức về ứng dụng kĩ
thuật thuộc chương “ Mắt – Các dụng cụ quang”- Vật lý 11. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm
sư phạm tiến trình tổ chức dạy học đã xây dựng.
Người hướng dẫn : Phạm Xuân Quế - PGS.TS
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103. Nguyễn, Tân Hƣng.
Nghiên cứu vai trò của hằng số liên kết trong hệ ngưng tụ nhị nguyên của khí Bose/ Nguyễn
Tân Hưng: 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-LA2/1718
Phân loại (DDC): 530.1
*Tóm tắt : Tìm hiểu phương pháp tác dụng CJT. Nghiên cứu và tính thế hiệu dụng CJT trong
mô hình lý thuyết trường tương đối tính. Thiết lập phương trình trạng thái và tiến hành tính số để
làm rõ ảnh hưởng của λ lên các quá trình nhiệt động trong hệ.
Người hướng dẫn : Lê Viết Hòa - PGS.TS
104. Nguyễn, Thanh Thủy.
Ảnh hưởng của kích thước lên độ cảm từ của tập hợp vòng lượng tử bán dẫn/ Nguyễn Thanh
Thủy: 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 . - 50 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1674
Phân loại (DDC): 530.14
*Tóm tắt : Giới thiệu tổng quan về lí thuyết vùng năng lượng và hệ thấp chiều. Sử dụng
phương pháp khối lượng hiệu dụng, chuyển phương trình Schrodiger trong gần đúng một vùng
sang hệ tọa độ trụ để giải bằng phần mềm Comsol Multiphysics. Mô phỏng sự phụ thuộc của các
hệ số BC, C0, C1 vào bán kính R và chiều cao h; sự phụ thuộc của độ từ hóa và độ cảm từ của
đơn vòng và của tập hợp vòng vào từ trường và nhiệt độ khi thay đổi bán kính vành từ 10.5nm
đến 12.5nm, chiều cao từ 3.2nm đến 4nm và khi thay đổi cả hai thông số này.
Người hướng dẫn : Lê Minh Thư - TS
105. Nguyễn, Thị Lan Phƣơng.
Phân rã của Z' Boson trong mô hình chuẩn mở rộng/ Nguyễn Thị Lan Phương: 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 . - 65 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1696
Phân loại (DDC): 530.1
*Tóm tắt : Trình bày mô hình chuẩn, những nội dung chính của mô hình 3-3-1 tối thiểu và mô
hình 3-3-1 với neutrino phân cực phải. Tính bề rộng phân rã của Z' boson ở thế mức cây và bổ
đính một vòng. Từ kết quả đó suy ra sự tồn tại của chúng, đồng thời cũng kiểm nghiệm tính đúng
đắn của hai mô hình 3-3-1; trên cơ sở đó định hướng xây dựng các máy gia tốc mới nhằm tìm
kiếm hạt Z' boson.
Người hướng dẫn : Hoàng Ngọc Long - GS.TS
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106. Nguyễn, Thị Ngọc.
Tán xạ e+e- →Zɸ khi chùm e+,e- không phân cực trong mô hình Randall - Sundrum/
Nguyễn Thị Ngọc: 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 . - 43 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1695
Phân loại (DDC): 530.1
*Tóm tắt : Nghiên cứu quá trình tán xạ e+e- →Zɸ khi chùm e+,e- không phân cực. Trên cơ sở
đó chỉ ra các hướng có lợi ghi tín hiệu radion từ thực nghiệm, để khẳng định sự tồn tại của nó
cũng như tính đúng đắn của mô hình mở rộng.
Người hướng dẫn : Đào Thị Lệ Thủy - TS
107. Nguyễn, Thị Thanh Tâm.
Chế tạo vật liệu quang xúc tác tổ hợp Graphene/Bi2WO6 và nghiên cứu một số tính chất của
chúng/ Nguyễn Thị Thanh Tâm: 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 . - 61 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1433
Phân loại (DDC): 530.41
*Tóm tắt : Trình bày cấu trúc, tính chất của vật liệu Bi2WO6, Graphene; cơ chế, tính chất và
động học quá trình quang xúc tác. Phân tích quy trình thực nghiệm chế tạo hệ mẫu bằng phương
pháp hóa có hỗ trợ của vi sóng kết hợp thủy nhiệt; Quy trình thử nghiệm khả năng quang xúc tác
của các vật liệu; Các kỹ thuật đo đạc phân tích được sử dụng trong quá trình nghiên cứu cũng
được trình bày chi tiết ở đây. Đưa ra các kết quả khảo sát cấu trúc, tính chất quang và hình thái
bề mặt của các mẫu tổ hợp Graphene/Bi2WO6 theo các tỉ phần khác nhau; Trình bày một số thử
nghiệm khả năng quang xúc tác của các mẫu chế tạo được.
Người hướng dẫn : Lục Huy Hoàng - PGS.TS
108. Nông, Thị Thảo.
Tán xạ µ+ µ- →Zɸ khi chùm µ+ µ- phân cực trong mô hình Randall – Sundrum/ Nông Thị
Thảo: 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 . - 58 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1694
Phân loại (DDC): 530.1
*Tóm tắt : Nghiên cứu quá trình tán xạ µ+ µ- →Zɸ khi chùm µ+ µ- phân cực. Tính biểu thức
bình phương biên độ tán xạ và biên độ giao thoa của quá trình theo các kênh s, u, t. Từ đó đánh
giá số tiết diện tán xạ vi phân và tiết diện tán xạ toàn phần.
Người hướng dẫn : Lê Như Thục - TS
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109. Phạm, Thị Bình Xuyên.
Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp "Sản xuất muối ăn" nhằm phát triển năng lực
giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh Trung học cơ sở/ Phạm Thị Bình Xuyên: 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 . - 95 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1665
Phân loại (DDC): 530.410712
*Tóm tắt : Tổng quan cở sở lý luận và thực tiễn về dạy học tích hợp nhằm phát triển năng lực
giải quyết vấn đề. Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Sản xuất muối ăn” nhằm phát
triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh THCS. Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở
trường THCS để kiểm chứng giả thuyết khoa học của đề tài và rút ra các kết luận cần thiết.
Người hướng dẫn : Trần Huy Hoàng - PGS.TS
110. Phạm, Thị Thanh Tâm.
Xây dựng và hướng dẫn hoạt động giải bài tập trong dạy học chương Động lực học chất
điểm Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn/ Phạm Thị Thanh Tâm:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn
Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 101 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1798
Phân loại (DDC): 531.11076
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng hệ thống bài tập, hướng
dẫn hoạt động giải bài tập trong dạy học vật lí nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thực
tiễn của học sinh. Phân tích nội dung kiến thức để xây dựng và hướng dẫn hoạt động giải bài tập
có nội dung thực tế chương “Động lực học chất điểm” vật lí 10. Điều tra thực trạng việc sử dụng
bài tập có nội dung thực tiễn ở một số trường THPT thuộc tỉnh Ninh Bình. Xây dựng hệ thống
bài tập có nội dung thực tế và hướng dẫn hoạt động giải bài tập trong dạy học chương “Động lực
học chất điểm” vật lí 10. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm tra đánh giá tính
khả thi và hiệu quả của việc xây dựng và hướng dẫn giải hệ thống bài tập.
Người hướng dẫn : Ngô Diệu Nga - TS
111. Phạm, Thị Thùy Linh.
Tán xạ e+e- →Zɸ khi chùm e+,e- phân cực trong mô hình Randall - Sundrum/ Phạm Thị
Thùy Linh: 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 . - 54 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1697
Phân loại (DDC): 530.1
*Tóm tắt : Nghiên cứu quá trình tán xạ e+e- →Zɸ khi chùm e+,e- phân cực. Tính bình
phương biên độ tán xạ theo các kênh s, u, t của quá trình e+e- →Zɸ khi chùm e+,e- phân cực.
Tính tiết diện vi phân và tiết diện toàn phần của quá trình tán xạ e+e- →Zɸ.
Người hướng dẫn : Đào Thị Lệ Thủy - TS

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội

37

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 11 năm 2017
112. Phạm, Văn Hanh.
Chế tạo vật liệu quang xúc tác cấu trúc nano mét AWO4 (A:Mn, Co, Ni và Cu) bằng phương
pháp hóa có hỗ trợ vi sóng và nghiên cứu một số tính chất/ Phạm Văn Hanh: Luận án Tiến sĩ Vật
lí, Chuyên ngành: Vật lí chất rắn: 62.44.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 144 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1886
Phân loại (DDC): 530.412
*Tóm tắt : Trình bày tổng quan về cấu trúc, các tính chất vật lí của các vật liệu thuộc họ
AWO4; Cơ chế quang xúc tác phân hủy MB của vật liệu bán dẫn, khả năng quang xúc tác của
các vật liệu thuộc họ AWO4. Phân tích kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện công
nghệ lên cấu trúc, hình thái bề mặt và các tính chất vật lí của các vật liệu AWO4 (A: Mn, Co, Ni
và Cu) được chế tạo bằng phương pháp hóa có hỗ trợ của vi sóng. Trên cơ sở đó đưa ra kết quả
nghiên cứu vật liệu quang xúc tác MnWO4 và CuWO4 trên nền SBA-15 làm tăng diện tích tiếp
xúc giữa vật liệu quang xúc tác với các hợp chất hữu cơ trong môi trường và biến tính bề mặt vật
liệu CuWO4 bằng carbon làm giảm tốc độ tái hợp giữa điện tử và lỗ trống giúp cải thiện khả
năng quang xúc tác của các vật liệu.
Người hướng dẫn : Lục Huy Hoàng - PGS.TS%Nguyễn Xuân Nghĩa - PGS.TS
113. Phạm, Xuân Hùng.
Khối lượng của Boson Higgs, Neutralino và Chargino trong mô hình NMSSM/ Phạm Xuân
Hùng: 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-LA2/1646
Phân loại (DDC): 530.1
*Tóm tắt : Tổng quan về lý thuyết siêu đối xứng. Nghiên cứu mô hình chuẩn siêu đối xứng tối
thiểu và mô hình chuẩn siêu đối xứng gần tối thiểu. Trên cơ sở đó đưa ra khối lượng của boson
Higgs, Neutralino và Chargino trong mô hình chuẩn siêu đối xứng gần tối thiểu (NMSSM).
Người hướng dẫn : Nguyễn Chính Cương - TS
114. Trần, Thị Mùi.
Khảo sát một số tính chất của cấu trúc ZnO nanorod pha tạp Al ứng dụng trong chế tạo pin
Mặt Trời/ Trần Thị Mùi: 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 . - 53 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1436
Phân loại (DDC): 530.41
*Tóm tắt : Trình bày tính chất cấu trúc của vật liệu ZnO, thanh nano ZnO và phương pháp
chế tạo cấu trúc thanh nano ZnO. Chế tạo lớp mầm ZnO trên đế thủy tinh, p-Si bằng phương
pháp quay phủ; Nghiên cứu cấu trúc thanh nano ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt. Trình bày
các phương pháp nghiên cứu tính chất của vật liệu đã được chế tạo. Trên cơ sở đó đưa ra các kết
quả khảo sát và rút ra kết luận.
Người hướng dẫn : Nguyễn Đình Lãm - TS
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540. HÓA HỌC
115. Bùi, Thị Thƣ.
Nghiên cứu phân tích xác định hàm lượng và biện pháp xử lí Xianua trong nước thải bằng
phương pháp hóa học và sinh học/ Bùi Thị Thư: Luận án Tiến sĩ Hóa học, Chuyên ngành: Hóa
phân tích: 62.44.01.18 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 145 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1883
Phân loại (DDC): 543
*Tóm tắt : Khảo sát các điều kiện tối ưu và xây dựng đường chuẩn biểu diễn sự phụ thuộc độ
hấp thụ quang vào nồng độ để xác định hàm lượng xianua sử dụng thuốc thử pyridin – pyrazolon
và thuốc thử pyridin – barbituric. Đánh giá khả năng chuyển hóa của xianua trong các phức bền
bằng hệ thống chưng cất xianua chuyên dụng. Lấy mẫu và phân tích có hệ thống hàm lượng
xianua trong các mẫu nước thải. Dựa vào kết quả phân tích trong 03 năm (2013 ÷ 2015) cả mùa
khô và mùa mưa để đánh giá mức độ ô nhiễm xianua ở các địa phương này. Nghiên cứu lựa chọn
tác nhân oxi hóa natri metabisunfit Na2S2O5 kết hợp xúc tác Cu2+ và cây bèo tây để xử lý
xianua trong một số mẫu nước điển hình ở quy mô phòng thí nghiệm.
Người hướng dẫn : Đào Văn Bảy - PGS.TS%Đặng Xuân Thư - PGS.TS
116. Nguyễn, Thị Thanh Mai.
Phân tích cấu trúc hóa học bề mặt của chấm lượng tử Silic, Cacbon dạng hạt keo/ Nguyễn
Thị Thanh Mai: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa phân tích: 60.44.01.18
. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 57 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1439
Phân loại (DDC): 543
*Tóm tắt : Xác định cấu trúc, thành phần hóa học bề mặt của chấm lượng tử Cacbon, Silic.
Nghiên cứu tính chất quang học của chấm lượng tử. Thiết lập mối quan hệ giữa cấu trúc hóa học
bề mặt và tính chất quang học. Triển khai một số ứng dụng của chấm lượng tử làm cảm biến
quang học phát hiện độc tố trong nước.
Người hướng dẫn : Mai Xuân Dũng - TS
117. Nguyễn, Thị Tỉnh.
Đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra - đánh giá trong dạy học phần Dẫn xuất của
Hiđrocacbon - Hóa học 11 nhằm đánh giá một số năng lực của học sinh/ Nguyễn Thị Tỉnh:
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 . - 169 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1713
Phân loại (DDC): 547.010712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc kiểm tra đánh giá trong dạy học, việc đánh giá
một số năng lực của học sinh như: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học,…thông qua việc
dạy học môn Hóa học. Phân tích nội dung; xây dựng các đề kiểm tra và các công cụ đánh giá
theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học phần Dẫn xuất của hiđrocacbon Hóa
học hữu cơ 11. Kiến nghị phương pháp sử dụng các đề kiểm tra và các công cụ đánh giá năng lực
học sinh trong dạy học phần dẫn xuất của hiđrocacbon - Hóa học 11. Tiến hành thực nghiệm sư
phạm để xác định giá trị, hiệu quả và tính khả thi của các đề kiểm tra và các công cụ đánh giá
năng lực được đề xuất.
Người hướng dẫn : Nguyễn Cương - GS.TSKH
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118. Trần, Thị Ngân.
Đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra - đánh giá trong dạy học phần kim loại kiềm, kim
loại kiềm thổ, nhôm và sắt - Hóa học 12 THPT nhằm đánh giá một số năng lực của học sinh/
Trần Thị Ngân: 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 . - 138 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1715
Phân loại (DDC): 546.30712
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về: nội dung, phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy
học; vấn đề đánh giá một số năng lực của học sinh trong dạy và học Hóa vô cơ. Đánh giá thực
trạng việc kiểm tra đánh giá học sinh ở một số trường THPT tỉnh Hà Nam. Xây dựng, tuyển
chọn, sử dụng hệ thống đề kiểm tra và công cụ đánh giá hai năng lực của học sinh là năng lực
sáng tạo và năng lực tự học. Tổ chức kiểm tra thực nghiệm các đề kiểm tra và công cụ đánh giá
năng lực sáng tạo và năng lực tự học của học sinh.
Người hướng dẫn : Nguyễn Cương - GS.TSKH
570. KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH HỌC
119. Hà, Thị Kim Liên.
Sử dụng biện pháp khái quát hóa để hình thành và phát triển các khái niệm trong dạy học
chương: "Cơ chế di truyền và biến dị", Sinh học 12, THPT/ Hà Thị Kim Liên: 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 . - 90 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1691
Phân loại (DDC): 576.50712
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về khái quát hóa và phát triển khái niệm trong dạy học
Sinh học. Xác định thực trạng vận dụng khái quát hóa trong dạy học chương cơ chế di truyền và
biến dị Sinh học 12 THPT. Phân tích nội dung chương I phần V Sinh học 12 THPT làm cơ sở đề
xuất biện pháp khái quát hóa trong dạy học chương cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12
THPT. Xây dựng và sử dụng hợp lý quy trình sử dụng biện pháp khái quát hóa để hình thành hệ
thống khái niệm chương I phần V Sinh học 12 THPT, đồng thời phát triển khả năng tư duy. Thực
nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra giả thiết khoa học đã nêu ra.
Người hướng dẫn : Nguyễn Đức Thành - PGS.TS
120. Lƣơng, Thị Hƣơng Lan.
Nghiên cứu điều kiện nuôi trồng nấm Cordyceps Militaris HN trong phòng thí nghiệm/
Lương Thị Hương Lan: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Vi sinh vật học:
60.42.01.07 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 47 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1422
Phân loại (DDC): 579.6
*Tóm tắt : Nghiên cứu lựa chọn môi trường nhân giống cấp I (môi trường thạch) và nhân
giống cấp II phù hợp (môi trường dịch thể) với C. militaris HN. Phân tích, lựa chọn môi trường
và điều kiện thích hợp cho sự hình thành thể quả (stroma) của nấm C. militaris HN. Định lượng
thành phần Cordycepin, adenosine trong thể quả thu được từ quy trình nuôi cấy đã thiết lập.
Người hướng dẫn : Dương Minh Lam - PGS.TS
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121. Nguyễn, Thị Hằng Nga.
Phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh bằng bài tập Toán trong dạy học phần Di
truyền học Sinh học 12 Trung học phổ thông/ Nguyễn Thị Hằng Nga: Luận án Tiến sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học: 62.14.01.11 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 150 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1879
Phân loại (DDC): 576.5076
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hình thành và phát triển tư duy cho
học sinh bằng bài tập Toán Sinh học trong dạy học Sinh học. Điều tra, đánh giá thực trạng, xây
dựng quy trình thiết kế và sử dụng bài tập Toán Sinh học để phát triển năng lực tư duy logic cho
học sinh trong dạy học chương “Tính quy luật của hiện tượng di truyền” ở trường Trung học phổ
thông. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm định, đánh giá giả thuyết nêu
ra.
Người hướng dẫn : Lê Đình Trung - PGS.TS%Trịnh Nguyên Giao - PGS.TS
122. Nguyễn, Thị Lan.
Nghiên cứu hệ thống thí nghiệm và phương pháp sử dụng trong dạy học theo chương trình
Sách giáo khoa Sinh học cấp Trung học phổ thông của IBO (International Baccalaureate
Organization)/ Nguyễn Thị Lan: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, 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 . 84 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1663
Phân loại (DDC): 570.78
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về phương tiện dạy học đặc biệt là thí nghiệm
trong dạy học Sinh học. Nghiên cứu phương thức đưa hệ thống thí nghiệm và phương pháp sử
dụng thí nghiệm sinh học trong chương trình sách giáo khoa của IBO. Đề xuất hệ thống thí
nghiệm cần đưa vào sách giáo khoa trong chương trình Sinh học THPT mới.
Người hướng dẫn : Dương Tiến Sỹ - PGS.TS
123. Phạm, Thị Hòa.
Vận dụng lý thuyết sơ đồ tư duy của Tony và Barry Buzan để phát triển kĩ năng HTHKT
trong dạy học phần Di truyền và biến di- Sinh học 9/ Phạm Thị Hòa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Sinh học, 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-LA2/1657
Phân loại (DDC): 576.50223
*Tóm tắt : Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của việc vận dụng lý thuyết sơ đồ tư duy để
phát triển kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học di truyền và biến dị - Sinh học 9. Vận
dụng lý thuyết sơ đồ tư duy của Tony và Barry Buzan để phát triển kĩ năng hệ thống hóa kiến
thức trong dạy học phần Di truyền và biến dị - Sinh học 9 THCS. Trên cơ sở đó tiến hành thực
nghiệm sư phạm để kiểm chứng giả thuyết.
Người hướng dẫn : Đinh Quang Báo - GS.TS
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124. Phan, Khắc Nghệ.
Rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Di truyền học ở trường
THPT Chuyên/ Phan Khắc Nghệ: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và
phương pháp dạy học bộ môn Sinh học: 62.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . –
148 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1394
Phân loại (DDC): 576.50712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận của đề tài: Hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề về cơ sở lí
luận của năng lực giải quyết vấn đề, rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học nói
chung và trong dạy học Di truyền học ở trường THPT chuyên nói riêng. Điều tra thực trạng;
phân tích logic cấu trúc nội dung; xác định cấu trúc; xây dựng bộ công cụ để rèn luyện các kỹ
năng thành tố của năng lực giải quyết vấn đề và đánh giá các kỹ năng thuộc năng lực giải quyết
vấn đề của học sinh trong dạy học Di truyền học. Tổ chức thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính
khả thi của quy trình và các biê ̣n pháp đã đề xuất.
Người hướng dẫn : Phan Thị Thanh Hội - TS%Trần Văn Kiên - TS
580. THỰC VẬT HỌC
125. Trƣơng, Thị Hiếu Thảo.
Nghiên cứu các đặc điểm sinh thái của thảm thực vật vùng đất cát nội đồng huyện Phong
Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế làm cơ sở để đề xuất các biện pháp phục hồi và cải tạo/ Trương Thị
Hiếu Thảo: Luận án Tiến sĩ Sinh học, Chuyên ngành: Sinh thái học: 62.42.01.20 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 121 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1395
Phân loại (DDC): 581.70959749
*Tóm tắt : Xây dựng được danh lục thành phần loài thực vật vùng đất cát nội đồng huyện
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế làm dẫn liệu khoa học về thảm thực vật vùng đất cát. Xác định
được cấu trúc và sự phân bố của các quần hệ thực vật điển hình ở các tiểu vùng sinh thái khác
nhau của vùng đất cát nội đồng huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó có thể tìm ra các
đặc điểm sinh thái của các nhóm loài ưu thế trong vùng nghiên cứu. Rút ra được những đặc điểm
thích nghi về hình thái ngoài cũng như cấu tạo giải phẫu bên trong của một số loài thực vật đặc
trưng trong từng tiểu vùng sinh thái cụ thể. Đề xuất được một số biện pháp để phục hồi và cải tạo
vùng đất cát nội đồng ở địa phương.
Người hướng dẫn : Mai Sỹ Tuấn - PGS.TS%Nguyễn Khoa Lân - PGS.TS
590. ĐỘNG VẬT HỌC
126. Doãn, Thị Hoa.
Nghiên cứu thành phần loài Thân mềm Chân bụng trên cạn ở một số địa điểm khai thác
khoáng sản miền Đông Bắc Việt Nam/ Doãn Thị Hoa: 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 . - 90 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1431
Phân loại (DDC): 594.095973
*Tóm tắt : Điều tra, khảo sát, xác định và đánh giá mức độ đa dạng thành phần loài Thân
mềm Chân bụng trên cạn ở khu vực nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm phân bố Thân mềm Chân
bụng trên cạn ở khu vực bị tác động do khai thác khoáng sản và môi trường tự nhiên xung quanh.
Xác định mối quan hệ giữa đa dạng loài với môi trường sống và tìm hiểu tính chất chỉ thị môi
trường của Thân mềm Chân bụng trên cạn.
Người hướng dẫn : Hoàng Ngọc Khắc - TS
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127. Đinh, Thị Hòa.
Dạy học đa dạng của động vật - Sinh học 7 theo chủ đề/ Đinh Thị Hòa: 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 . - 68 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1647
Phân loại (DDC): 590.712
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về tích hơ ̣p, chủ đề tích hơ ̣p, dạy học tích hơ ̣p
theo chủ đề trong dạy học Sinh học nói chung và trong dạy học Sinh học 7 ở trường THCS nói
riêng. Xây dựng quy trình để thiết kế đươ ̣c một số chủ đề đa dạng động vật - Sinh học 7. Đề xuất
quy trình, biện pháp sử dụng phù hơ ̣p v ới chủ đề đa dạng của động vật. Xây dựng công cụ câu
hỏi, bài tập và bảng xác định một số năng lực biểu hiện của học sinh trong quá trình dạy học theo
chủ đề.
Người hướng dẫn : Lê Đình Trung - PGS.TS
128. Đỗ, Thùy Dung.
Nghiên cứu tính đa dạng và tiếng kêu siêu âm của các loài dơi ở Vườn Quốc gia Cát Bà/ Đỗ
Thùy Dung: 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 . - 67 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1421
Phân loại (DDC): 599.40959735
*Tóm tắt : Xác định tính đa dạng của các loài dơi sinh sống ở Vườn Quốc gia Cát Bà. Ghi, xử
lý và phân tích đặc điểm tiếng kêu siêu âm trong môi trường sống tự nhiên của những loài và
dạng loài dơi (bao gồm những loài thu được mẫu vật và những loài không thu được mẫu vật).
Nghiên cứu đặc điểm tiếng kêu siêu âm trong điều kiện thí nghiệm của những loài dơi thu được
mẫu vật. Xác định đặc điểm đặc trưng trong tiếng kêu siêu âm của mỗi loài ghi nhận được trên
thực địa trong thời gian thực hiện đề tài.
Người hướng dẫn : Vũ Đình Thống - TS%Nguyễn Vĩnh Thanh - TS
129. Nguyễn, Thị Thanh.
Thành phần loài và đặc điểm phân bố của giun đất ở khu vực Thác Kèm - Vườn quốc gia Pù
Mát, tỉnh Nghệ An/ Nguyễn Thị Thanh: 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 . - 70 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1420
Phân loại (DDC): 592.640959742
*Tóm tắt : Thống kê và định loại thành phần loài giun đất ở khu vực nghiên cứu. Nhận xét
đặc điểm phân bố định tính và định lượng của giun đất theo độ sâu, theo mùa và theo sinh cảnh
trong khu vực nghiên cứu. So sánh độ tương đồng về thành phần loài giun đất ở khu vực nghiên
cứu với một số khu vực khác và giữa các sinh cảnh với nhau.
Người hướng dẫn : Trần Thị Thanh Bình - PGS.TS
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800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC
130. Đào, Thị Tuyền.
Tính biểu tượng trong Người Dublin của James Joyce/ Đào Thị Tuyền: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học nước ngoài: 60.22.02.45 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2016 . - 90 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1700
Phân loại (DDC): 823.3
*Tóm tắt : Phân tích tính biểu tượng trong kết cấu tác phẩm, trong nhân vật và trong không
gian, thời gian. Đó chính là một cách để đi vào thế giới nghệ thuật độc đáo của James Joyce đồng
thời cũng tìm lời giải cho nhiều vấn đề của xã hội và con người hiện đại.
Người hướng dẫn : Nguyễn Linh Chi - TS
131. Đặng, Thị Thủy.
Tìm hiểu giá trị thơ Nguyễn Thị Mai/ Đặng Thị 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 . - 106 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1432
Phân loại (DDC): 895.92214
*Tóm tắt : Khái quát về tác giả Nguyễn Thị Mai trong đội ngũ các nhà thơ nữ Việt Nam sau
1975. Làm rõ những giá trị đặc sắc của thơ Nguyễn Thị Mai trên cả hai bình diện nội dung phản
ánh và nghệ thuật biểu hiện, từ đó chỉ ra những đóng góp của nữ nhà thơ đối với nền thi ca Việt
Nam đương đại.
Người hướng dẫn : Trần Thị Trâm - PGS.TS
132. Đoàn, Tiến Dũng.
Ngôn ngữ nghệ thuật trong văn xuôi của Ma Văn Kháng/ Đoàn Tiến Dũng: Luận án Tiến sĩ
Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 62.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016
. - 162 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1885
Phân loại (DDC): 895.922334
*Tóm tắt : Phân tích để làm rõ những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến sự hình thành ngôn ngữ
nghệ thuật của Ma Văn Kháng; chỉ ra những nguyên tắc cơ bản tổ chức ngôn ngữ nghệ thuật của
nhà văn. Làm rõ phương thức trần thuật cơ bản và đặc điểm ngôn ngữ trần thuật trong truyện
ngắn và tiểu thuyết của Ma Văn Kháng. Chỉ ra, phân tích để làm rõ đặc điểm ngôn ngữ nhân vật;
phân tích một số biện pháp tu từ trong sáng tác văn xuôi của nhà văn.
Người hướng dẫn : Trần Đăng Xuyền - GS.TS%Nguyễn Phượng - TS
133. Hoàng, Thị Huyền.
Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Hoang thai của Dorota Terakowska/ Hoàng Thị Huyền:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học nước ngoài: 60.22.02.45 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 128 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1416
Phân loại (DDC): 891.85373
*Tóm tắt : Xác định đặc trưng nhân vật tự sự trong tiểu thuyết Hoang thai. Phân tích đặc
trưng tổ chức không gian – thời gian tự sự và đặc trưng tổ chức truyện kể trong Hoang thai. Qua
đó, góp phần xác định phong cách văn xuôi nghệ thuật của nữ nhà văn Dorota Terakowska.
Người hướng dẫn : Đỗ Hải Phong - PGS.TS
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134. Lê, Thị Thùy Trang.
Tiếp biến quan niệm vô thường 無常 trong thơ Haiku của M.Basho/ Lê Thị Thùy Trang:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học nước ngoài: 60.22.02.45 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 107 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1464
Phân loại (DDC): 895.6132
*Tóm tắt : Nghiên cứu tiếp biến quan niệm vô thường trong văn học Nhật Bản. Phân tích vô
thường quan Mujo無常 và sự Tao nhã Miyabiみやび trong thơ Haiku của M. Basho.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Mai Liên - PGS.TS
135. Nguyễn, Ngọc Thứ.
Biểu tượng "Light" trong Nắng tháng Tám của William Faulkner/ Nguyễn Ngọc Thứ: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học nước ngoài: 60.22.02.45 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 84 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1709
Phân loại (DDC): 813.5
*Tóm tắt : Thống kê tần suất xuất hiện của biểu tượng “Light” trong Nắng tháng Tám, đưa
chúng vào hệ thống, xem xét biểu tượng trong mối quan hệ với chuỗi biểu tượng và quan hệ với
toàn bộ tác phẩm, từ đó rút ra được ý nghĩa của các biểu tượng và vai trò của biểu tượng đối với
tác phẩm. Xem xét biểu tượng “Light” trong Nắng tháng tám trong quan hệ với những biểu
tượng văn hóa nói chung, từ đó thấy được những kế thừa và sáng tạo của William Faulkner trong
quá trình tạo lập biểu tượng.
Người hướng dẫn : Ôn Thị Mỹ Linh - TS%Lê Huy Bắc - GS.TS
136. Nguyễn, Thị Hoa.
Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực đọc hiểu văn bản kí trung đại Việt Nam
cho học sinh THPT/ Nguyễn Thị Hoa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí
luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . 94 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1658
Phân loại (DDC): 895.92281030712
*Tóm tắt : Hệ thống hóa một số khái niệm lí thuyết , tư tưởng, quan điểm thuộc lý luận cơ
bản liên quan đến dạy học Ngữ văn THPT theo định hướng phát triển năng lực đọc hiểu của học
sinh và câu hỏi đọc hiểu văn bản theo nhằm phát triển năng lực đọc hiểu của học sinh. Khảo sát
thực trạng và đề xuất xây dựng mô hình hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực đọc hiểu văn
bản kí trung đại Việt Nam cho học sinh ở nhà trường THPT cùng với những định hướng vận
dụng, triển khai cụ thể hệ thống câu hỏi được đề xuất vào thực tiễn giảng dạy đọc hiểu. Thực
nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi, hiệu quả của hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng
lực đọc hiểu văn bản kí trung đại Việt Nam cho học sinh trong nhà trường THPT và đưa ra
những điều chỉnh hợp lí để nâng cao hiệu quả dạy học đọc hiểu.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hồng Vân - TS
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137. Nguyễn, Thị Hòa.
Nghiên cứu thơ đi sứ của Đoàn Nguyễn Thục và Đoàn Nguyễn Tuấn/ Nguyễn Thị Hòa: Luận
án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 62.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2016 . - 159 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1401
Phân loại (DDC): 895.9221109358
*Tóm tắt : Xác lập hệ thống văn bản trong đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Phân tích đặc
điểm, thành tựu thơ đi sứ của Đoàn Nguyễn Thục và Đoàn Nguyễn Tuấn. Chỉ ra những đóng góp
của hai cha con thi nhân họ Đoàn trong thơ đi sứ cuối thời Lê tới Tây Sơn.
Người hướng dẫn : Nguyễn Đăng Na - PGS.TS
138. Nguyễn, Thị Phƣợng.
Giải mã văn học từ lý thuyết tương đối của Einstein/ Nguyễn Thị Phượng: 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 . - 104 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1438
Phân loại (DDC): 801
*Tóm tắt : Tổng quan về thuyết tương đối của Einstein và văn học nghệ thuật. Phân tích bức
tranh thế giới và cảm thức thời gian trong văn học từ quan niệm không – thời gian của Einstein.
Người hướng dẫn : Lê Trà My - TS
139. Nguyễn, Thị Thanh Nhàn.
Cảm nhận thu trong thơ ca Việt Nam hiện đại/ Nguyễn Thị Thanh Nhàn: 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 . - 129 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1423
Phân loại (DDC): 895.9221340933
*Tóm tắt : Tập hợp, thống kê những bài thơ tiêu biểu viết về mùa thu trong thơ ca Việt Nam,
từ Văn học trung đại đến nay. Phân tích những đặc điểm khác nhau trong cảm nhận thu của các
nhà thơ Việt Nam hiện đại gắn với các kiểu sáng tác. Qua đó góp phần chỉ ra sự vận động của
thơ ca cùng phong cách cá nhân của những nhà thơ tiêu biểu.
Người hướng dẫn : Lê Quang Hưng - PGS.TS
140. Nguyễn, Thị Thoan.
Kết cấu tác phẩm Đội săn của quốc vương Xtac của V. Kôrôtkêvich/ Nguyễn Thị Thoan:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học nước ngoài: 60.22.02.45 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 135 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1415
Phân loại (DDC): 891.7344
*Tóm tắt : Làm rõ đặc điểm kết cấu tác phẩm Đội săn của quốc vương Xtác của V.
Kôrôtkêvich với những nét mới lạ, độc đáo trong việc kết hợp hai thể loại trinh thám và gothic
để làm nổi bật lên câu chuyện về số phận lịch sử dân tộc Bêlarus. Phân tích kết cấu cốt truyện;
Xác định tổ chức hệ thống nhân vật, không gian, thời gian. Qua đó khẳng định nét độc đáo của
ngòi bút Kôrôtkêvich cũng như giá trị thẩm mỹ của tác phẩm Đội săn của quốc vương Xtác hy
vọng góp phần đưa sáng tác của nhà văn đến gần với độc giả Việt Nam.
Người hướng dẫn : Đỗ Hải Phong - PGS.TS
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141. Nguyễn, Thị Thuấn.
Làng trong trường ca Trần Anh Thái từ góc nhìn văn hóa/ Nguyễn Thị Thuấn: 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 . - 123 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1428
Phân loại (DDC): 895.92214
*Tóm tắt : Làm sáng rõ một đặc sắc nổi trội trong sáng tạo của Trần Anh Thái để thấy được
vẻ đẹp của trường ca Trần Anh Thái và đóng góp của tác giả đối với thể loại trường ca nói riêng,
thơ ca nói chung. Phân tích vai trò của việc thẩm thấu những giá trị văn hóa truyền thống trong
tâm thức của người cầm bút. Qua đó góp phần khẳng định vị trí của Trần Anh Thái trong mạch
trường ca nói riêng, thơ ca hiện đại nói chung.
Người hướng dẫn : Chu Văn Sơn - TS
142. Nguyễn, Thị Thúy.
Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết Cuộc chiến đi qua của K. Ibragimov/ Nguyễn Thị Thúy:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học nước ngoài: 60.22.02.45 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 130 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1417
Phân loại (DDC): 891.7344
*Tóm tắt : Nhận diện nhân vật trung tâm và những đặc trưng của nhân vật trung tâm trong
tiểu thuyết Cuộc chiến đi qua. Phân tích hai nhóm nhân vật có sự đối lập, tương phản về ý thức
hệ cùng những đặc trưng nổi bật của mỗi nhóm nhân vật trong tiểu thuyết Cuộc chiến đi qua.
Tìm hiểu các thủ pháp nghệ thuật và hiệu quả của các thủ pháp trong việc khắc họa nhân vật trên
các bình diện: ngoại hình; ngôn ngữ; mỗi quan hệ giữa nhân vật và không gian – thời gian nghệ
thuật của tác phẩm.
Người hướng dẫn : Đỗ Hải Phong - PGS.TS
143. Phạm, Hải Linh.
Dạy học thơ Lí - Trần ở nhà trường phổ thông theo hướng minh giải văn bản/ Phạm Hải
Linh: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn
Văn - tiếng Việt: 62.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 227 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1888
Phân loại (DDC): 895.92211
*Tóm tắt : Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về các vấn đề: minh giải văn bản, hướng
tiếp cận các tác phẩm thơ Lí - Trần, hướng tổ chức dạy học các tác phẩm thơ Lí - Trần ở nhà
trường hiện nay. Nghiên cứu một số vấn đề lí luận như: thơ Lí - Trần trong tiến trình văn học dân
tộc; minh giải văn bản và các vấn đề cơ bản của minh giải văn bản; vai trò của minh giải văn bản
trong quá trình đọc hiểu tác phẩm thơ Lí - Trần ở nhà trường phổ thông nói riêng và tác phẩm
Hán Nôm nói chung. Đề xuất các phương pháp, thủ pháp dạy học tác phẩm thơ Lí - Trần ở nhà
trường phổ thông theo hướng minh giải văn bản: phương pháp giảng bình, phương pháp giải
nghĩa từ, phương pháp nghiên cứu. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá
tính khả thi của những đề xuất về phương pháp dạy học và hệ thống bài tập ở chương 3 trong
thực tiễn dạy học các tác phẩm thơ Lí - Trần.
Người hướng dẫn : Lê A - GS.TS%Trịnh Thị Lan - TS
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144. Phạm, Sinh.
Tạp bút Vương Hồng Sển dưới góc nhìn văn hóa/ Phạm Sinh: 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 . –
128 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1462
Phân loại (DDC): 895.922834
*Tóm tắt : Khái lược về tiếp cận văn học từ góc nhìn văn hóa và trường hợp tạp bút Vương
Hồng Sển. Nghiên cứu các giá trị văn hóa chủ yếu trong tạp bút của Vương Hồng Sển. Phân tích
ngôn ngữ và giọng điệu tạp bút Vương Hồng Sển dưới góc nhìn văn hóa. Qua đó khẳng định
phong cách, vị trí và vai trò của Vương Hồng Sển trong nền Văn học Việt Nam và nhất là những
đóng góp của ông cho nền văn hóa dân tộc.
Người hướng dẫn : Lê Thời Tân - PGS.TS
145. Trần, Hoài Phƣơng.
Ứng dụng bản đồ tư duy để hướng dẫn học sinh Trung học phổ thông lập ý cho bài văn nghị
luận/ Trần Hoài Phương: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương
pháp dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt: 62.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 150
tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1407
Phân loại (DDC): 807.12
*Tóm tắt : Nghiên cứu, lựa chọn và hệ thống những nội dung tư tưởng cốt lõi trong lí thuyết
bản đồ tư duy của Tony Buzan và những ứng dụng của nó trong dạy học. Phân tích sự phù hợp
và khả năng ứng dụng bản đồ tư duy vào dạy học lập ý cho bài văn nghị luận cho học sinh
THPT. Điều tra khảo sát để tìm hiểu thực trạng và đề xuất quy trình, hình thức tổ chức dạy học,
xây dựng hệ thống bài tập lập ý bằng bản đồ tư duy để rèn luyện cho học sinh kĩ năng lập ý cho
bài văn nghị luận. Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng
bản đồ tư duy để hướng dẫn học sinh THPT lập ý cho bài văn nghị luận mà đề tài đã đề xuất.
Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Ninh - PGS.TS
146. Trần, Thị Lệ Quyên.
Cảm thức Do Thái của Philip Roth qua Chia tay thôi, Columbus và Báo ứng/ Trần Thị Lệ
Quyên: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học nước ngoài: 60.22.02.45 .
- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 106 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1698
Phân loại (DDC): 813.54
*Tóm tắt : Luận văn tập trung tìm hiểu những đặc trưng của cảm thức Do Thái trong sáng tác
của Philip Roth, khám phá sâu sắc giá trị các tác phẩm của nhà văn. Qua đó nhằm khái quát
phong cách sáng tác và tư tưởng sáng tác của Philip Roth, cũng như mang những trải nghiệm về
văn hóa, dân tộc trong mối quan hệ với văn học.
Người hướng dẫn : Lê Huy Bắc - GS.TS
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147. Vũ, Thị Hiền.
Kịch của Nam Xương và Vũ Đình Long dưới góc nhìn thể loại/ Vũ Thị Hiền: Luận văn Thạc
sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2016 . - 85 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/1717
Phân loại (DDC): 895.922232
*Tóm tắt : Chỉ ra được những đặc điểm của thể loại kịch trong kịch của Vũ Đình Long và
Nam Xương. So sánh để chỉ ra điểm chung và riêng trong kịch của mỗi tác giả. Khẳng định vị
trí, vai trò cùng những đóng góp quan trọng của Vũ Đình Long và Nam Xương trong công cuộc
xây dựng sân khấu kịch nước nhà.
Người hướng dẫn : Trần Đăng Xuyền - GS.TS
148. Vũ, Thị Hƣờng.
Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Nguyễn Thành Long/ Vũ Thị Hường: 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 . - 117 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1437
Phân loại (DDC): 895.922334
*Tóm tắt : Tổng quan những vấn đề lý luận về thế giới nghệ thuật và cơ sở hình thành thế giới
nghệ thuật trong truyện ngắn Nguyễn Thành Long. Phân tích không gian nghệ thuật, thời gian
nghệ thuật; Các loại hình nhân vật, ngôn ngữ và giọng điệu nghệ thuật trong truyện ngắn Nguyễn
Thành Long. Từ đó có cái nhìn bao quát và toàn diện hơn đóng góp của Nguyễn Thành Long
trong thể loại truyện ngắn, đặc biệt là đóng góp mới cho nền văn xuôi Việt Nam hiện đại.
Người hướng dẫn : Nguyễn Toàn Thắng - PGS.TS
149. Vũ, Thùy Nga.
Ngôn từ nghệ thuật trong sáng tác của Tô Hoài/ Vũ Thùy Nga: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn,
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 62.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 160 tr.
+ phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1884
Phân loại (DDC): 895.922334
*Tóm tắt : Xác định khái niệm ngôn từ nghệ thuật, các hướng nghiên cứu ngôn từ nghệ thuật
trong văn học nói chung, văn xuôi nói riêng. Khảo sát, thống kê, nhận diện, phân tích, đặc điểm
ngôn từ và các phương thức tổ chức ngôn từ trong lời văn nghệ thuật thuộc các sáng tác tiêu biểu
của Tô Hoài. Lý giải các đặc điểm ngôn từ, phương thức tổ chức ngôn từ trong lời văn xuất phát
từ cảm quan nghệ thuật, quan niệm ngôn từ của nhà văn. Từ đó, khái quát phong cách ngôn ngữ,
phong cách nghệ thuật của Tô Hoài. So sánh đặc điểm ngôn từ trong sáng tác của Tô Hoài với
đặc điểm ngôn từ của các nhà văn cùng giai đoạn văn học, cùng các thể loại văn xuôi. Trên cơ sở
so sánh, tìm ra nét riêng và những đóng góp của Tô Hoài đối với việc phát triển ngôn ngữ văn
xuôi Việt Nam.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Long - PGS
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910. ĐỊA LÍ
150. Lê, Anh Hùng.
Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển bền vững lâm nông
nghiệp vùng đồi núi lưu vực sông Thu Bồn/ Lê Anh Hùng: Luận án Tiến sĩ Địa lí, Chuyên ngành:
Địa lí tự nhiên: 62.44.02.17 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016 . - 162 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1880
Phân loại (DDC): 915.9752
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, tài
nguyên thiên nhiên cho phát triển bền vững lâm nông nghiệp vùng đồi núi lưu vực sông Thu
Bồn. Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan lưu vực sông
Thu Bồn. Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên – Phân tích lưu vực và cảnh quan
và đề xuất định hướng sử dụng hợp lí lãnh thổ cho phát triển bền vững lâm nông nghiệp vùng đồi
núi lưu vực sông Thu Bồn.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Kim Chương - PGS.TS%Lại Huy Phương - TS
151. Mai, Thị Thuận.
Du lịch huyện Ba Vì (thành phố Hà Nội) từ năm 1994 đến năm 2015/ Mai Thị Thuận: 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 . - 84 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1453
Phân loại (DDC): 916.973109051
*Tóm tắt : Khảo sát địa hình, địa vật, các cơ sở du lịch, tiếp cận các báo cáo, đề án, chỉ thị,
nghị quyết của địa phương về phát triển du lịch Ba Vì. Tiến hành thực địa, điều tra, phỏng vấn
nhân chứng để lấy tư liệu khách quan. Đối chiếu tư liệu giữa niên giám thống kê với tư liệu thực
địa. Phản ánh khách quan hiệu quả của ngành du lịch Ba Vì với số liệu được kiểm chứng thông
qua nhiều nguồn; những ảnh hưởng, tác động của hoạt động du lịch đối với sự phát triển kinh tế
bền vững.
Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Cơ - GS.TS
152. Nguyễn, Thị Việt Hà.
Sử dụng phương pháp dự án nhằm nâng cao năng lực dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí
hậu cho sinh viên sư phạm Địa lí/ Nguyễn Thị Việt Hà: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lí: 62.14.01.11 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2016 . - 165 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/1396
Phân loại (DDC): 910.711
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng phương pháp dự án trong
dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu, phát triển năng lực dạy học tích hợp giáo dục biến
đổi khí hậu của sinh viên sư phạm Địa lí. Xác định mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, xây dựng quy
trình, thiết kế và tổ chức thực hiện một số dự án giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học tích hợp
giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên sư phạm Địa lí. Tiến hành thực nghiệm sư phạm theo
tiến trình đã soạn thảo, đánh giá kết quả để kiểm tra tính đúng đắn giả thuyết khoa học của đề tài.
Người hướng dẫn : Đặng Văn Đức - PGS.TS%Đào Khang - PGS.TS
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