Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 07 năm 2015
HƢỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU
Tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng Phân loại
DDC
Sau trật tự này, ấn phẩm được miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD.
Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái
ABC của tên tài liệu (đối với sách), theo tên tác giả (đối với luận án).
Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng môn loại
khoa học.
Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu như: Ký hiệu phân loại, chủ đề, tên tài
liệu, chỉ số phân loại, chỉ số từ khóa...
Trật tự phân cấp (Cấp 1 + 2) của bảng phân loại DDC
000. Tin học, tri thức và hệ thống
560. Cổ sinh vật học. Cổ động…
100. Triết học & Tâm lý học
580. Thực vật
100: Triết học
590. Động vật
150: Tâm lý học
160: Lôgich học
600. Công nghệ
170: Đạo đức học
610: Y học và sức khoẻ
180. Triết học cổ đại…
620: Kỹ thuật và các hoạt…
200. Tôn giáo
630: Nông nghiệp
300. Khoa học xã hội
640: Quản lý nhà cửa và gia đình
310: Sưu tập thống kê tổng quát
650: Quản lý và các dịch vụ…
320: Khoa học chính trị
660: Kỹ thuật hóa học…
330: Kinh tế học
340: Luật pháp
670: Công nghệ sản xuất
350: Hành chính công và khoa học…
680: Sản xuất sản phẩm…
370: Giáo dục
690: Nhà và xây dựng
400. Ngôn ngữ
700. Nghệ thuật và vui chơi giải trí
500. Khoa học tự nhiên và toán học
800. Văn học và tu từ học
510: Toán học
900. Lịch sử và địa lý
520. Thiên văn học và khoa học…
910: Địa lý và du hành
530. Vật lý học
540. Hóa học và khoa học liên quan
920: Tiểu sử, phả hệ học, huy hiệu
550. Khoa học về trái đất
930: Lịch sử thế giới cổ đại
Trong từng ký hiệu của từng tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ tự như : Ngôn
ngữ, khổ sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu.
Trong đó: D = Kho đọc
M = Kho mượn
T = Kho tra cứu
TC – V/ = Kho Tạp chí đóng (P. 401)
G = Kho Giáo trình
LA = Kho Luận án
Ví dụ: VV-D1/0085
:Tài liệu Tiếng Việt, khổ vừa, kho đọc
AL-M/0100
:Tài liệu tiếng Anh khổ lớn, kho mượn
510G29/001
:Tài liệu kho Giáo trình
V-TK/1000
:Tài liệu kho Tra cứu
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000. TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
001. Đào, Văn Thủy.
Một số phương pháp tấn công RSA và phân tích điểm yếu/ Đào Văn Thủy: Luận văn Thạc sỹ
Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lí thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2014 . - 75 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8558
Phân loại (DDC): 005.82015127
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức toán học sử dụng cho lý thuyết mật mã: các định nghĩa
về phép chia hết, đồng dư, số nguyên tố, thặng dư bậc hai, . . . ; các định lí Fermat, định lí Euler,
định lí phần dư Trung Hoa, . . . ; khái niệm về đường cong Elliptic trên trường hữu hạn và hàm
băm mật mã. Nghiên cứu khái quát về hệ mật mã, các nguyên tắc xây dựng hệ mật mã khoá công
khai, xây dựng chương trình mô tả hoạt động của hệ mật mã RSA. Phân tích phương pháp tấn
công cơ bản và nâng cao hệ RSA, cùng với việc phân tích điểm yếu, qua đó đề xuất các giải pháp
chống lại các kiểu tấn công đó.
Người hướng dẫn : Phan Trung Huy - PGS.TS
002. Phan, Thị Hà.
Ứng dụng hệ trợ giúp quyết định trong công tác tuyển sinh tại trường Cao đẳng Nghề Thanh
niên Dân tộc Tây Nguyên / Phan Thị Hà: Luận văn Thạc sỹ Công nghệ thông tin, Chuyên ngành:
Khoa học máy tính: 60.48.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 59 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8330
Phân loại (DDC): 006.33095976
*Tóm tắt : Trình bày tổng quan về các hệ thống DSS, một số khía cạnh liên quan đến hệ
thống thông tin quản lí và nhu cầu của quá trình ra quyết định trong công tác quản lí. Nghiên cứu
nhu cầu đào tạo nghề và những khía cạnh của hoạt động, cho phép sử du ̣ng công cu ̣ tr ợ giúp
quyết định. Phân tích hệ thống tin học hóa thử nghiệm tại trường Cao đẳng Nghề thanh niên Dân
tộc Tây Nguyên và một số chức năng cho phép trợ giúp công tác đào tạo tại đơn vị.
Người hướng dẫn : Đỗ Trung Tuấn - PGS.TS
100. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÍ HỌC
003. Đỗ, Việt Hƣng.
Nâng cao chất lượng bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho đội ngũ Cán bộ, Đảng
viên ở quận Hồng Bàng/ Đỗ Việt Hưng: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên ngành:
Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 99 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8517
Phân loại (DDC): 146.3207
*Tóm tắt : Cơ sở khoa học của việc bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho đội ngũ
cán bộ, đảng viên. Phân tích thực trạng và bước đầu đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng
cao chất lượng bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở quận
Hồng Bàng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Cư - PGS.TS
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004. Hoàng, Thị Sâm.
Tư tưởng triết học trong thơ Thiền của Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Nhân
Tông/ Hoàng Thị Sâm: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học:
60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 120 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8346
Phân loại (DDC): 181.197
*Tóm tắt : Trình bày cuộc đời, sự nghiệp và những cơ sở hình thành tư tưởng triết học trong
thơ Thiền của Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Nhân Tông. Phân tích nội dung và
giá trị tư tưởng triết học trong thơ Thiền của Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Nhân
Tông. Qua đó thấy được quan điểm của các ông về thế giới quan và nhân sinh quan.
Người hướng dẫn : Trần Đăng Sinh - PGS.TS
005. Hoàng, Thị Thu Hiền.
Giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên trường Cao đẳng Nghề Du lịch và Dịch vụ Hải
Phòng hiện nay/ Hoàng Thị Thu Hiền: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên ngành:
Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 111 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8516
Phân loại (DDC): 172.1071159735
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở lí luận và thực trạng chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho
sinh viên trường Cao đẳng Nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng. Trên cơ sở đó đề xuất một số
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên trường Cao đẳng
Nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Toan - TS
006. Khúc, Thị Trang.
Giáo dục y đức cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng hiện nay/ Khúc Thị
Trang: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 94 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8425
Phân loại (DDC): 174.2071159735
*Tóm tắt : Làm sáng tỏ lý luận về y đức, tầm quan trọng của việc giáo dục y đức cho học
sinh, sinh viên tại trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng. Phân tích nguyên nhân, thực trạng và đề ra
một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục y đức cho học sinh, sinh
viên trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng hiện nay.
Người hướng dẫn : Bùi Thị Tỉnh - TS
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007. Nguyễn, Thị Ngọc Quỳnh.
Tư tưởng triết học trong “Bạch Vân quốc ngữ thi tập” của Nguyễn Bỉnh Khiêm/ Nguyễn Thị
Ngọc Quỳnh: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 104 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8599
Phân loại (DDC): 181.197
*Tóm tắt : Nghiên cứu những điều kiện cho sự hình thành tư tưởng triết học của Nguyễn Bỉnh
Khiêm trong “Bạch Vân quốc ngữ thi tập” như điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện văn hóa tư
tưởng. Làm rõ nội dung triết học, chỉ ra giá trị và hạn chế trong tư tưởng triết học của Nguyễn
Bỉnh Khiêm trong “Bạch Vân quốc ngữ thi tập”.
Người hướng dẫn : Nguyễn Đình Tường - PGS.TS
008. Nguyễn, Thị Tám.
Tư tưởng triết học của Lê Quý Đôn trong Vân Đài loại ngữ/ Nguyễn Thị Tám: Luận văn
Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2014 . - 117 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8504
Phân loại (DDC): 181.197
*Tóm tắt : Điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng triết học của Lê Quý Đôn trong "Vân Đài
loại ngữ". Nghiên cứu những tư tưởng về phạm trù lý, khí, vũ trụ, đường lối trị nước, địa lý và
phong tục tập quán của Lê Quý Đôn trong tác phẩm Vân Đài loại ngữ, trên cơ sở đó đưa ra giá trị
và hạn chế của những tư tưởng ấy.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thanh Bình - PGS.TS
009. Nguyễn, Thị Trang.
Lối sống thực dụng và biểu hiện của nó trong đời sống thanh niên Hà Nội hiện nay/ Nguyễn
Thị Trang: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 109 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8345
Phân loại (DDC): 144.308350959731
*Tóm tắt : Khái quát một cách có hệ thống những nội dung, đặc điểm cơ bản của lối sống
thực dụng. Làm sáng tỏ thực trạng, nguyên nhân biểu hiện và đề xuất một số giải pháp nhằm
khắc phục những biểu hiện tiêu cực của lối sống thực dụng trong đời sống thanh niên Hà Nội
hiện nay.
Người hướng dẫn : Lê Quang Vinh - PGS.TS

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội

5

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 07 năm 2015
010. Nguyễn, Văn Trƣờng.
Tư tưởng biện chứng trong thuyết Âm Dương, Ngũ hành/ Nguyễn Văn Trường: Luận văn
Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.31 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2014 . - 100 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8319
Phân loại (DDC): 181.197
*Tóm tắt : Phân tích và luận giải một cách có hệ thống nguồn gốc hình thành thuyết Âm
Dương, Ngũ hành. Khái lược một số nội dung cơ bản trong thuyết Âm Dương, Ngũ hành. Trên
cơ sở đó chỉ ra giá trị của tư tưởng biện chứng trong thuyết Âm Dương, Ngũ hành.
Người hướng dẫn : Lê Văn Đoán - PGS.TS
011. Trần, Hữu Thúy.
Tư tưởng về ổn định xã hội trong Nho giáo và việc vận dụng tư tưởng này vào công cuộc đổi
mới ở Việt Nam hiện nay/ Trần Hữu Thúy: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên
ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 83 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8423
Phân loại (DDC): 181.112
*Tóm tắt : Khái quát những nội dung cơ bản của tư tưởng về ổn định xã hội và luận giải con
đường nhằm ổn định xã hội theo quan niệm của Nho giáo. Trên cơ sở đó nghiên cứu những giá
trị lịch sử của tư tưởng về ổn định xã hội trong Nho giáo có thể vận dụng vào công cuộc đổi mới
ở nước ta hiện nay, đồng thời chỉ ra những hạn chế của tư tưởng này.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Cư - PGS.TS
012. Trần, Thị Minh Châm.
Tư tưởng đức trị của Minh Mệnh trong tác phẩm Minh Mệnh chính yếu/ Trần Thị Minh
Châm: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 102 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8502
Phân loại (DDC): 172.1092
*Tóm tắt : Trình bày con người Minh Mệnh, những tiền đề hình thành tư tưởng đức trị của
ông và tác phẩm Minh Mệnh chính yếu. Phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng “đức
trị” của Minh Mệnh qua tác phẩm Minh Mệnh chính yếu. Trên cơ sở đó chỉ ra những giá trị và
hạn chế chủ yếu trong tư tưởng này.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thanh Bình - PGS.TS
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013. Trần, Thị Thu.
Quan niệm về nhân sinh trong văn hóa của người H'Mông ở Hà Giang/ Trần Thị Thu: Luận
văn Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2014 . - 114 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8606
Phân loại (DDC): 128.089959720597163
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn của quan niệm về nhân sinh trong văn hóa của
người H'Mông ở Hà Giang. Phân tích quan niệm về con người và cách ứng xử của con người
trong đời sống văn hóa của người H'Mông ở Hà Giang. Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp
góp phần xây dựng nhân sinh quan tiến bộ cho người H’Mông trong giai đoạn hiện nay.
Người hướng dẫn : Đỗ Quang Hưng - GS.TS
014. Trần, Thu Giang.
Tư tưởng hiện sinh trong âm nhạc Trịnh Công Sơn/ Trần Thu Giang: Luận văn Thạc sỹ Khoa
học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . –
101 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8427
Phân loại (DDC): 142.78092
*Tóm tắt : Tổng quan về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nghiên
cứu một số biểu hiện cơ bản của tư tưởng hiện sinh trong âm nhạc của ông. Trên cơ sở đó đưa ra
những giá trị của tư tưởng hiện sinh trong âm nhạc Trịnh Công Sơn.
Người hướng dẫn : Trần Thị Ngọc Anh – TS
015. Vũ, Xuân Huyên.
Nâng cao đạo đức cách mạng cho người cán bộ, chiến sĩ Công an ở Hải Phòng trong giai
đoạn hiện nay/ Vũ Xuân Huyên: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết
học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 92 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8328
Phân loại (DDC): 172.10959735
*Tóm tắt : Tìm hiểu tầm quan trọng và yêu cầu của việc nâng cao đạo đức cách mạng cho
người cán bộ, chiến sĩ Công an ở Hải Phòng hiện nay. Phân tích, lí giải thực trạng, nguyên nhân
tình hình đạo đức và vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng trong lực lượng Công an Hải Phòng;
từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ Công an ở
Hải Phòng hiện nay.
Người hướng dẫn : Trần Đăng Sinh - PGS.TS
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200. TÔN GIÁO
016. Nguyễn, Thị Bích Huệ.
Hệ thống đình làng ở Thành phố Hồ Chí Minh thế kỉ XX/ Nguyễn Thị Bích Huệ: Luận văn
Thạc sỹ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2014 . - 86 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8327
Phân loại (DDC): 203.50959779
*Tóm tắt : Khái quát về điều kiện địa lí, lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh và đình làng
Việt trước thế kỉ XX. Nghiên cứu, tìm hiểu khía cạnh niên đại, không gian phân bố, nghệ thuật
kiến trúc, điêu khắc đình làng, các vị thần được thờ trong đình làng. Vai trò của đình làng trong
đời sống văn hóa tinh thàn của người dân Thành phố Hồ Chí Minh và rút ra những điểm tương
đồng cũng như những đặc trưng riêng biệt của đình làng Nam Bộ nói chung với đình làng Bắc
Bộ.
Người hướng dẫn : Nguyễn Duy Bính - PGS.TS
017. Trần, Thị Thu Hƣơng.
Ảnh hưởng của kinh Veda - Upanishad với sự ra đời và phát triển của Phật giáo Ấn Độ cổ
đại/ Trần Thị Thu Hương: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học:
60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 112 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8318
Phân loại (DDC): 294.3
*Tóm tắt : Nghiên cứu để thấy rõ sự ra đời, hình thành và phát triển của kinh Veda Upanishad. Phân tích và làm rõ nội dung tư tưởng triết học trong kinh Veda - Upanishad. Từ đó
làm rõ ảnh hưởng của tư tưởng triết học trong kinh Veda - Upanishad đối với sự ra đời và phát
triển của Phật giáo Ấn Độ cổ đại trên cơ sở phê phán và kế thừa.
Người hướng dẫn : Phạm Văn Chín - PGS.TS
300. KHOA HỌC XÃ HỘI
018. Jung, Yeon Joo.
Địa vị và vai trò của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Hàn Quốc trong thời kì hiện đại một cái
nhìn đối sánh/ Jung Yeon Joo: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt
Nam: 60.22.03.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 115 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8462
Phân loại (DDC): 305.42095970519
*Tóm tắt : Làm rõ vai trò, vị trí của phụ nữ trong lịch sử bảo vệ và xây dựng đất nước, vai trò
của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực trong thời kì hiện nay ở Việt Nam và Hàn Quốc. Đưa ra
những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò to lớn của phụ nữ trong xã hội, góp phần làm rõ
hơn chiến lược quốc gia về sự tiến bộ của phụ nữ mà chính phủ mỗi nước đang quan tâm và thực
hiện trong những năm gần đây. Qua đó giúp phụ nữ hai nước thấy được trách nhiệm trong cuộc
sống đấu tranh để tiến tới bình đẳng giới một cách triệt để.
Người hướng dẫn : Đào Tố Uyên - PGS.TS
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019. Nguyễn, Thị Nguyệt.
Văn hóa truyền thống "Làng Tiến sĩ" Kim Đôi trong quá trình đô thị hóa/ Nguyễn Thị
Nguyệt: Luận văn Thạc sỹ Việt Nam học, Chuyên ngành: Việt Nam học: 60.22.01.13 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 110 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8521
Phân loại (DDC): 307.720959727
*Tóm tắt : Khảo sát một cách tổng thể diện mạo văn hóa truyền thống làng Kim Đôi. Thực
trạng biến đổi của văn hóa truyền thống làng sau khi sát nhập vào thành phố Bắc Ninh và chịu sự
tác động của quá trình đô thị hóa. Tìm hiểu những giá trị văn hóa tiêu biểu của làng Kim Đôi;
mối quan hệ, ảnh hưởng qua lại giữa văn hóa làng và các hoạt động kinh tế. Trên cơ sở thực tế
đó, tác giả đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
truyền thống của làng trong điều kiện hiện nay.
Người hướng dẫn : Phan Thanh Long - PGS.TS
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
020. Đặng, Thị Hồng Mai.
Quan hệ Singapore - Việt Nam từ sau chiến tranh lạnh đến nay/ Đặng Thị Hồng Mai: Luận
văn Thạc sỹ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử thế giới: 60.22.03.11 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2014 . - 87 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8605
Phân loại (DDC): 327.59570597
*Tóm tắt : Phân tích các nhân tố tác động đến quan hệ Singapore từ sau Chiến tranh lạnh đến
nay. Phác họa bức tranh tổng thể về quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực: chính trị ngoại giao, kinh tế - thương mại và đầu tư cũng như các lĩnh vực hợp tác khác từ sau Chiến tranh
lạnh đến nay. Trên cơ sở đó chỉ ra những đặc điểm, vị thế và triển vọng của mối quan hệ
Singapore – Việt Nam trong thời gian tới.
Người hướng dẫn : Trần Thị Vinh - GS.TS
021. Hoàng, Thị Ngọc Hà.
Lục khoa dưới triều Hậu Lê (thế kỉ XV – XVIII)/ Hoàng Thị Ngọc Hà: Luận văn Thạc sỹ
Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2014 . - 111 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8341
Phân loại (DDC): 320.4597
*Tóm tắt : Lý giải nguyên nhân sự ra đời của Lục khoa dưới thời Lê Sơ. Tập trung tìm hiểu
về cơ cấu tổ chức, cách thức tuyển chọn quan lại, chức nhiệm và hoạt động của Lục khoa thời
Hậu Lê. Nghiên cứu về mối quan hệ giữa Lục khoa với các cơ quan khác như Lục bộ, Ngự sử
đài và so sánh Lục khoa triều Hậu Lê với triều Minh. Rút ra một số đóng góp và hạn chế của Lục
khoa từ thế kỉ 15 đến thế kỉ 18.
Người hướng dẫn : Phan Ngọc Huyền - TS
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022. Nguyễn, Thị Hồng.
Quản lí giảng dạy các môn Công tác Đội tại trường Lê Duẩn trong bối cảnh hiện nay/
Nguyễn Thị Hồng: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục:
60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 95 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8463
Phân loại (DDC): 324.30712
*Tóm tắt : Hệ thống hóa lí luận về các vấn đề: quản lí, quản lí giáo dục, quản lí dạy học,
nghiệp vụ Công tác Đội và dạy học các môn Công tác Đội TNTP để thiết lập khung lí thuyết cho
vấn đề nghiên cứu. Khảo sát thực trạng công tác và đề xuất các biện pháp quản lí giảng dạy các
môn Công tác Đội ở trường Lê Duẩn trong thời gian tới.
Người hướng dẫn : Bùi Văn Quân - PGS.TS
023. Nguyễn, Thị Hƣơng.
Nâng cao năng lực thực hành đạo đức cho học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân
lớp 10 trên địa bàn Hà Nội hiện nay/ Nguyễn Thị Hương: Luận văn Thạc sỹ 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, 2014 . - 104 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8432
Phân loại (DDC): 320.4071259731
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc nâng cao năng lực thực hành
cho học sinh THPT qua phần Giáo dục Công dân lớp 10 trên địa bàn Hà Nội. Thiết kế một số bài
giảng có khả năng nâng cao năng lực nhận thức cho học sinh THPT, đưa ra quy trình thực
nghiệm, đề xuất phương hướng và giải pháp để đưa các phương pháp nhằm nâng cao chất lượng
dạy và học, nâng cao năng lực thực hành của các em lớp 10 trên địa bàn Thành phố Hà Nội qua
việc giảng dạy môn Giáo dục Công dân, phần Công dân với đạo đức.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Cư - PGS.TS
024. Nguyễn, Thị Thúy.
Giáo dục pháp luật theo định hướng năng lực trong dạy học môn Giáo dục công dân ở THPT
hiện nay/ Nguyễn Thị Thúy: Luận văn Thạc sỹ 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, 2014 . –
101 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8588
Phân loại (DDC): 320.40712
*Tóm tắt : Cơ sở khoa học của phương pháp giáo dục pháp luật theo định hướng năng lực
trong dạy học môn Giáo dục công dân ở THPT hiện nay. Đề xuất phương pháp, quy trình và điều
kiện thực hiện, trên cơ sở đó thực nghiệm các phương pháp giáo dục pháp luật theo định hướng
năng lực trong dạy học môn Giáo dục công dân ở THPT Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh.
Người hướng dẫn : Đào Đức Doãn - TS
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025. Phạm, Thị Chuyên.
Chính sách của Trung Quốc đối với Châu Phi từ năm 1990 đến nay/ Phạm Thị Chuyên: Luận
văn Thạc sỹ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử thế giới: 60.22.03.13 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2014 . - 116 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8600
Phân loại (DDC): 327.5106
*Tóm tắt : Phân tích những nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến việc hình thành
chính sách của Trung Quốc đối với châu Phi. Trình bày những chính sách về kinh tế, chính trị,
an ninh - năng lượng…của Trung Quốc đối với châu Phi từ năm 1990 đến nay. Đánh giá kết quả,
hạn chế và những tác động của các chính sách này đối với các nước trong khu vực châu Phi,
cũng như các nước lớn trên thế giới, dự đoán triển vọng chính sách đối ngoại của Trung Quốc
đối với khu vực châu Phi.
Người hướng dẫn : Đỗ Thanh Bình - GS.TS
026. Phạm, Thị Thiện.
Chính quyền thành phố Hà Nội thời Pháp thuộc (1888 - 1945)/ Phạm Thị Thiện: Luận văn
Thạc sỹ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2014 . - 114 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8411
Phân loại (DDC): 320.850959731
*Tóm tắt : Tổng quan những nét chính về lịch sử Hà Nội, đặc trưng trong bộ máy tổ chức
chính quyền đô thị dưới các triều đại phong kiến Việt Nam. Quá trình Pháp đánh chiếm Hà Nội
và biến nơi đây trở thành thành phố “nhượng địa” của Pháp rồi thủ phủ Liên bang Đông Dương.
Cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội (1888 - 1945) bao gồm cấp thành phố,
cấp cơ sở, khu vực ngoại thành và đặc trưng của bộ máy chính quyền trong thời kì này. Hoạt
động của chính quyền thành phố Hà Nội trong thời kỳ Pháp thuộc với những đóng góp và hạn
chế; đặc điểm trong phương thức hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội.
Người hướng dẫn : Phạm Ngọc Anh - TS
027. Vũ, Thị Thu Hƣờng.
Vấn đề chủ quyền và lợi ích dân tộc trong quan niệm của Phan Bội Châu, Khang Hữu Vi Lương Khải Siêu và Fukuzawa Yukichi cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX/ Vũ Thị Thu Hường: Luận
văn Thạc sỹ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử thế giới: 60.22.03.11 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2014 . - 105 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8522
Phân loại (DDC): 320.150904
*Tóm tắt : Nghiên cứu bối cảnh của khu vực Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
Phân tích quan niệm về chủ quyền và lợi ích dân tộc của các nhà tư tưởng ở Đông Á cuối thế kỉ
XIX - đầu thế kỉ XX.
Người hướng dẫn : Nguyễn Mạnh Dũng - TS
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330. KINH TẾ HỌC
028. Đoàn, Thị Thoa.
Phương pháp dạy học Giáo dục môi trường trong đào tạo giáo viên Giáo dục công dân/
Đoàn Thị Thoa: Luận văn Thạc sỹ 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, 2014 . - 105 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8589
Phân loại (DDC): 333.70711
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sơ lí luận và thực tiễn của phương pháp dạy học Giáo dục môi trường
trong đào tạo Giáo viên Giáo dục công dân. Đánh giá thực trạng dạy học Giáo dục môi trường ở
trường sư phạm. Đề xuất nguyên tắc, biện pháp, quy trình và điều kiện vận dụng phương pháp
dạy học Giáo dục môi trường thích ứng, từ đó thiết kế bài giảng giáo dục môi trường, đảm bảo
mục tiêu đào tạo mà các trường sư phạm đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
Người hướng dẫn : Đào Thị Ngọc Minh - PGS.TS
029. Khổng, Thị Thu Trang.
Kinh tế huyện Hải Hà (Quảng Ninh) từ năm 2001 đến năm 2012/ Khổng Thị Thu Trang:
Luận văn Thạc sỹ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 113 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8609
Phân loại (DDC): 330.959729
*Tóm tắt : Phác họa toàn bộ hoạt động kinh tế của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh trên các
lĩnh vực: nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, du lịch, dịch vụ… trong
thời gian 12 năm (từ 2001 đến 2012). Từ đó chỉ ra sự phát triển về kinh tế của huyện Hải Hà
cùng với những tác động của sự phát triển đó tới đời sống văn hóa - xã hội của huyện. Từ thực
tiễn sinh động là sự chuyển biến cả về kinh tế và xã hội của huyện, đề tài rút ra những nhận định,
đánh giá về những thành công, những tồn tại yếu kém cũng như bài học kinh nghiệm; đề xuất
giải pháp bước đầu nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của huyện trong giai đoạn tiếp
theo (trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa).
Người hướng dẫn : Trần Thị Thái Hà - TS
030. Lê, Thị Bích Hạnh.
Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực tiễn trong đào tạo học sinh, sinh viên
trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng hiện nay/ Lê Thị Bích Hạnh: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Triết
học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 95 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8424
Phân loại (DDC): 335.401071159735
*Tóm tắt : Phân tích làm rõ thực chất nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong
đào tạo nguồn lực ngành y tế. Thực trạng vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực
tiễn trong đào tạo học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng y tế Hải Phòng thời gian qua. Đề xuất
một số giải pháp nhằm vận dụng hiệu quả hơn nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn
trong đào tạo học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng y tế Hải Phòng hiện nay.
Người hướng dẫn : Trần Thị Minh - TS
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031. Nguyễn, Đức Đạt.
Hướng dẫn tự học trong dạy học môn Lịch sử các học thuyết kinh tế ở trường Đại học Công
nghiệp Hà Nội/ Nguyễn Đức Đạt: Luận văn Thạc sỹ 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, 2014
. - 121 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8416
Phân loại (DDC): 330.10711
*Tóm tắt : Làm sáng tỏ cơ sở lí luận và thực tiễn của việc hướng dẫn tự học môn Lịch sử các
học thuyết kinh tế ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Xây dựng quy trình và điều kiện thực
nghiệm việc hướng dẫn tự học môn Lịch sử các học thuyết kinh tế. Trên cơ sở đó thực nghiệm sư
phạm để khẳng định tính đúng đắn, tính khả thi của việc hướng dẫn tự học trong dạy học bộ môn
ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Phúc - TS
032. Nguyễn, Thị Nguyệt Anh.
Sử dụng chuyện kể về Bác Hồ trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học
và Cao đẳng/ Nguyễn Thị Nguyệt Anh: Luận văn Thạc sỹ 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,
2014 . - 128 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8590
Phân loại (DDC): 335.43460711
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở khoa học của việc vận dụng những câu chuyện kể về Bác Hồ trong
dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó xác định biện pháp, quy trình, điều kiện sử
dụng các câu chuyện kể về Bác Hồ trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường ĐH và
CĐ. Thực nghiệm sử dụng chuyện kể về Bác Hồ trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở
trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
Người hướng dẫn : Đào Đức Doãn - TS
033. Trần, Văn Lâm.
Vận dụng phương pháp thuyết trình của Hồ Chí Minh vào giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí
Minh ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn/ Trần Văn Lâm: Luận văn Thạc sỹ 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, 2014 . - 130 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8344
Phân loại (DDC): 335.4346071259711
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở hiǹ h thành , mục đích , nội dung và đặc điểm trong phương pháp
thuyết trình của Hồ Chí Minh và những nội dung trong phương pháp thuy ết trình của Hồ Chí
Minh đươ ̣c đưa vào vâ ̣n du ̣ng trong giảng da ̣y . Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả vâ ̣n du ̣ng phương pháp thuyế t triǹ h của Hồ Chí Minh trong các gi ờ học môn Tư tưởng
Hồ Chí Minh ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
Người hướng dẫn : Dương Văn Khoa - TS
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350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC
034. Trƣơng, Thị Khoản.
Kỹ năng nghiệp vụ hành chính của cán bộ chủ chốt cấp xã, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh/
Trương Thị Khoản: Luận văn Thạc sỹ Tâm lí học, Chuyên ngành: Tâm lí học: 60.31.04.01 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 122 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8322
Phân loại (DDC): 352.140959727
*Tóm tắt : Xác định cơ sở lý luận về kỹ năng nghiệp vụ hành chính của cán bộ chủ chốt cấp
xã. Điều tra, đánh giá thực trạng kỹ năng nghiệp vụ hành chính của cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc
huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và các yếu tố ảnh hưởng đến các kỹ năng đó. Kiến nghị một số
biện pháp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hành chính của cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc huyện Yên
Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Người hướng dẫn : Trần Quốc Thành - PGS.TS
370. GIÁO DỤC
035. Đào, Thị Thuận.
Tư tưởng giáo dục và chính trị của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm "Khuyến học"/ Đào
Thị Thuận: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 98 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8426
Phân loại (DDC): 370.952
*Tóm tắt : Khái quát về điều kiện kinh tế, chính trị - xã hội Nhật Bản thời cận đại, về cuộc
đời và sự nghiệp của tác giả Fukuzawa Yukichi. Giới thiệu nội dung cơ bản của tác phẩm
Khuyến học. Phân tích những tư tưởng về giáo dục và chính trị của ông trong tác phẩm này.
Đánh giá giá trị và rút ra những bài học đối với vấn đề cải cách giáo dục cũng như chính trị của
nước ta hiện nay.
Người hướng dẫn : Trần Thị Ngọc Anh - TS
036. Đinh, Xuân Hanh.
Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường quân sự Quân khu 1 trong giai đoạn hiện
nay/ Đinh Xuân Hanh: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục:
60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 113 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8342
Phân loại (DDC): 371.10959714
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận của vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên Trường Quân sự.
Khảo sát thực trạng và đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường Quân sự
Quân khu 1 trong giai đoạn hiện nay.
Người hướng dẫn : Thái Duy Tuyên - GS.TSKH
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037. Đỗ, Văn Hào.
Quản lý dạy thêm học thêm trong nhà trường của Hiệu trưởng các trường trung học phổ
thông thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương/ Đỗ Văn Hào: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo
dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 121
tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8465
Phân loại (DDC): 373.1390959734
*Tóm tắt : Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài của luận văn: các khái
niệm, các quy định, quy chế dạy thêm học thêm, nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý dạy thêm
học thêm. Nghiên cứu, tổng hợp thực trạng công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với việc dạy
thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương. Đề xuất một số biện pháp để
nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với dạy thêm học thêm.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Quốc - TS
038. Lê, Hữu Cƣờng.
Quản lý xây dựng trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng
Yên/ Lê Hữu Cường: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục:
60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 94 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8340
Phân loại (DDC): 373.160959733
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng trường THCS đạt Chuẩn quốc gia. Đánh giá
thực trạng biện pháp quản lý để xây dựng trường THCS đạt Chuẩn quốc gia ở huyện Tiên Lữ
theo năm tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục. Đề xuất những biện pháp quản lý mới để xây dựng
trường THCS đạt chuẩn trong những năm tiếp theo.
Người hướng dẫn : Nguyễn Kế Hào - PGS.TSKH
039. Lê, Thị Huyền Trang.
Quản lí đào tạo tại trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Giao thông Vận tải theo tiếp cận
quản lí chất lượng tổng thể/ Lê Thị Huyền Trang: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 105 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8602
Phân loại (DDC): 373.12
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lí đào tạo theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng
thể. Nguyên nhân thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lí đào tạo ở trường TC Kinh tế Công nghệ Giao thông Vận tải theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể.
Người hướng dẫn : Lê Ngọc Lan - PGS.TS
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040. Lê, Thị Mỹ Hạnh.
Quản lí hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở quận Hải An
- thành phố Hải Phòng/ Lê Thị Mỹ Hạnh: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 108 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8515
Phân loại (DDC): 373.1140959735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường
THCS. Đánh giá thực trạng và đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của
Hiệu trưởng các trường THCS quận Hải An thành phố Hải Phòng và khảo sát tính khả thi của
các biện pháp đó.
Người hướng dẫn : Nguyễn Công Giáp - PGS.TS
041. Lê, Thị Thu Thủy.
Quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng trường THPT thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương/ Lê Thị
Thu Thủy: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14
. – H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 126 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8538
Phân loại (DDC): 373.11095734
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động chuyên môn của Hiệu trưởng trường THPT,
nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của Hiệu
trưởng các trường THPT thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Người hướng dẫn : Đỗ Thị Hạnh Phúc - PGS.TS
042. Lƣơng, Thị Thanh Hƣờng.
Quản lí hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường Trung cấp Cảnh sát
Nhân dân I/ Lương Thị Thanh Hường: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 104 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8506
Phân loại (DDC): 373.1334
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lí, quản lí dạy học, công nghệ thông tin và quản
lí hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề
xuất biện pháp quản lí hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học nhằm nâng cao chất
lượng đào tạo trong trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân I.
Người hướng dẫn : Đặng Thị Thanh Huyền - PGS.TS
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043. Ngô, Anh Vũ.
Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường THCS huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ giai
đoạn 2014 - 2020/ Ngô Anh Vũ: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí
giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 131 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8501
Phân loại (DDC): 373.12010959721
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề phát triển đội ngũ cán bộ quản lí
các trường THCS huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đó đề xuất biện pháp phát triển đội
ngũ cán bộ quản lí trường THCS huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới
giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Người hướng dẫn : Trần Đình Tuấn - PGS.TS
044. Ngô, Phạm Bốn.
Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Hưng
Yên/ Ngô Phạm Bốn: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục:
60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 112 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8611
Phân loại (DDC): 373.1120959733
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường
Trung cấp chuyên nghiệp. Đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý phát triển đội
ngũ giáo viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Hưng Yên.
Người hướng dẫn : Nguyễn Dục Quang - PGS.TS
045. Nguyễn, Mạnh Hà.
Biện pháp quản lý sự thay đổi ở các trường Trung học phổ thông tỉnh Ninh Bình/ Nguyễn
Mạnh Hà: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 .
- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 105 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8689
Phân loại (DDC): 373.120959739
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về sự thay đổi trường học, quản lý sự thay đổi trường học. Nghiên
cứu thực trạng và xây dựng hệ thống biện pháp quản lý sự thay đổi ở các trường THPT tỉnh Ninh
Bình
Người hướng dẫn : Phan Thanh Long - PGS.TS
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046. Nguyễn, Minh Khuê.
Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học cơ sở huyện Hoa Lư tỉnh Ninh
Bình/ Nguyễn Minh Khuê: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo
dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 111 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8698
Phân loại (DDC): 373.01140959739
*Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về quản lý giáo dục đạo đức học sinh THCS. Nghiên cứu
thực trạng và đề xuất giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS Hoa Lư tỉnh Nam Định.
Người hướng dẫn : Phạm Khắc Chương - PGS.TS
047. Nguyễn, Thị Bích Hƣờng.
Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Đại
học Dân lập Hải Phòng/ Nguyễn Thị Bích Hường: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 98 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8705
Phân loại (DDC): 378.10959735
*Tóm tắt : Khái quát cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất
lượng giáo dục đại học. Tìm hiểu thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tự đánh
giá của trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thành Vinh - PGS.TS
048. Nguyễn, Thị Cẩm.
Quản lý hoạt động dạy nghề tại Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên huyện Thủy
Nguyên thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Thị Cẩm: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 107 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8706
Phân loại (DDC): 373.1460959735
*Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy nghề ở cơ sở Dạy nghề và Giáo
dục Thường xuyên. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề tại
trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Thủy Nguyên thành phố Hà Nội.
Người hướng dẫn : Đặng Thị Thanh Huyền - PGS.TS
049. Nguyễn, Thị Hải.
Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh trường THCS quận Thanh
Xuân thành phố Hà Nội/ Nguyễn Thị Hải: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 109 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8639
Phân loại (DDC): 373.01140959731
*Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận của quản lý giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh
THCS thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện
pháp quản lý đạo đức truyền thống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
ở các trường THCS quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội.
Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Thanh - PGS.TS
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050. Nguyễn, Thị Hằng.
Tổ chức rèn luyện kỹ năng tham vấn hướng nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Tâm lý học/
Nguyễn Thị Hằng: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục học, Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử
Giáo dục học: 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 103 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8505
Phân loại (DDC): 378.013
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc rèn luyện kỹ năng tham vấn hướng nghiệp cho
sinh viên chuyên ngành Tâm lý học. Khảo sát thực trạng và xây dựng quy trình rèn luyện kỹ
năng tham vấn hướng nghiệp và tiến hành tổ chức thực nghiệm quy trình rèn luyện kỹ năng tham
vấn hướng nghiệp cho sinh viên.
Người hướng dẫn : Vũ Lệ Hoa - TS
051. Nguyễn, Thị Hƣơng.
Quản lý đội ngũ công tác viên thanh tra chuyên môn cấp Trung học phổ thông tỉnh Hải
Dương giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Thị Hương: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 124 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8687
Phân loại (DDC): 373.12030959734
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ cộng tác viên thanh tra chuyên môn THPT.
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý đội ngũ cộng tác viên thanh tra chuyên môn
THPT tỉnh Hải Dương giai đoạn hiện nay
Người hướng dẫn : Tạ Quang Tuấn - TS
052. Nguyễn, Thị Thắm.
Quản lý bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các trường Trung học cơ sở huyện Ninh Giang,
tỉnh Hải Dương theo chuẩn Hiệu trưởng/ Nguyễn Thị Thắm: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo
dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 119
tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8721
Phân loại (DDC): 373.12010959734
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về bồi dưỡng cán bộ quản lý các trường THCS theo chuẩn Hiệu
trưởng. Nghiên cứu thực trạng đề xuất các biện pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý
các trường THCS huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương theo chuẩn Hiệu trưởng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Lê - PGS.TS
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053. Nguyễn, Thị Thúy Hằng.
Biện pháp quản lí đổi mới sinh hoạt của tổ chuyên môn ở trường Trung học cơ sở thành phố
Hải Dương/ Nguyễn Thị Thúy Hằng: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 121 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8347
Phân loại (DDC): 373.114
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về quản lí hoạt động sinh hoạt chuyên môn tại trường
Trung học cơ sở. Điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp
quản lí đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động
của tổ chuyên môn ở trường THCS - thành phố Hải Dương.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Kim Dung - TS
054. Nguyễn, Thị Tuyết.
Nhận thức về giá trị nghề của giáo viên Trung học phổ thông trẻ/ Nguyễn Thị Tuyết: Luận
văn Thạc sỹ Khoa học Tâm lí học, Chuyên ngành: Tâm lí học: 60.31.04.01 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2014 . - 120 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8320
Phân loại (DDC): 373.11019
*Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luâ ̣n về giá tri ̣ , nhâ ̣n thức nghề , nhâ ̣n thức giá tri ̣nghề , nhâ ̣n
thức giá tri ̣nghề dạy học. Khảo sát thực trạng những đă ̣c trưng và xu hướng biế n đổ i nhâ ̣n thức
giá trị nghề; các yế u tố ảnh hưởng đế n nhâ ̣n thức giá tri ̣nghề dạy học của giáo viên THPT trẻ .
Đề xuấ t mô ̣t số biê ̣n pháp tác đô ̣ng đế n nhâ ̣n thức , thái độ về giá trị nghề dạy học cho giáo viên
THPT trẻ.
Người hướng dẫn : Trần Thị Mỵ Lương - TS
055. Nguyễn, Thị Uyên.
Nhận thức về cách ứng phó với thiên tai của học sinh Trung học phổ thông vùng có nguy cơ
thiên tai cao/ Nguyễn Thị Uyên: Luận văn Thạc sỹ Tâm lí học, Chuyên ngành: Tâm lí học:
60.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 102 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8321
Phân loại (DDC): 373.18019
*Tóm tắt : Hệ thống hóa các vấn đề lí luận cơ bản có liên quan đến nhận thức về cách ứng
phó, nhận thức về cách ứng phó với thiên tai của học sinh THPT và các yếu tố ảnh hưởng đến
thực trạng nhận thức về cách ứng phó với thiên tai của học sinh. Khảo sát thực trạng nhận thức
về cách ứng phó với thiên tai của học sinh THPT vùng có nguy cơ thiên tai cao và những yếu tố
ảnh hưởng đến thực trạng đó. Đề xuất một số biện pháp nâng cao nhận thức về cách ứng phó với
thiên tai của học sinh THPT.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Nhân Ái - TS
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056. Nguyễn, Trọng Bình.
Phòng giáo dục và đào tạo quản lý hoạt động dạy học ở các trường Trung học cơ sở thành
phố Hưng Yên/ Nguyễn Trọng Bình: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 137 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8535
Phân loại (DDC): 373.120110959733
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về dạy học và quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS.
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý các phòng giáo dục và đào tạo về hoạt động
dạy học ở các trường THCS thành phố Hưng Yên.
Người hướng dẫn : Nguyễn Kế Hào - PGS.TSKH
057. Nguyễn, Văn Chuyền.
Quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Nam Định đáp ứng nhu cầu của thị trường lao
động hiện nay/ Nguyễn Văn Chuyền: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 110 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8331
Phân loại (DDC): 378.0130959738
*Tóm tắt : Xác lập cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đào tạo trong trường Cao đẳng nghề
đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp
quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay ở trường Cao đẳng nghề Nam
Định.
Người hướng dẫn : Dương Hải Hưng - TS
058. Nguyễn, Việt Hòa.
Phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đáp
ứng chuẩn nghề nghiệp/ Nguyễn Việt Hòa: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 108 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8722
Phân loại (DDC): 373.110959734
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên THCS theo chuẩn nghề nghiệp.
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS thành
phố Hải Dương tỉnh Hải Dương đáp ứng chuẩn nghề nghiệp
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Lê - PGS.TS
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059. Park, Hyun Shin.
Quản lí hoạt động dạy học tiếng Anh của giáo viên nước ngoài tại các trường Tiểu học Hàn
Quốc/ Park Hyun Shin: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục:
60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 98 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8607
Phân loại (DDC): 372.6521044
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý dạy học tiếng Anh của giáo viên nước ngoài ở
trường Tiểu học. Nguyên nhân, thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý dạy tiếng Anh của giáo
viên nước ngoài tại trường Tiểu học Hàn Quốc.
Người hướng dẫn : Đào Lan Hương - TS
060. Phạm, Thị Giang.
Quản lí bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên của Hiệu trưởng trường Trung học phổ
thông huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay/ Phạm Thị
Giang: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 110 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8503
Phân loại (DDC): 373.1120959739
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo
viên trường Trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Khảo sát, đánh giá
thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên của
Hiệu trưởng trường THPT huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh đổi mới giáo dục
hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Yến Phương - PGS.TS
061. Phạm, Thị Phƣơng Mai.
Quản lý thực hiện chương trình giáo dục Mầm non mới của Hiệu trưởng trường Mầm non tư
thục thành phố Hải Dương/ Phạm Thị Phương Mai: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 116 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8637
Phân loại (DDC): 372.190959734
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về quản lý thực hiện chương trình giáo dục Mầm non mới của Hiệu
trưởng trường Mầm non. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý thực hiện chương
trình Giáo dục mầm non mới của Hiệu trưởng trường Mầm non tư thục thành phố Hải Dương.
Người hướng dẫn : Nghiêm Thị Đương - TS
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062. Phạm, Thị Thanh Tâm.
Quản lý đào tạo nghề ở Trung tâm dạy Nghề Hội nông dân tỉnh Hải Dương/ Phạm Thị
Thanh Tâm: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục:
60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 135 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8691
Phân loại (DDC): 373.2460959734
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo nghề ở Trung tâm Dạy nghề. Nghiên cứu thực
trạng và đề xuất biện pháp quản lý đào tạo nghề ở Trung tâm Dạy nghề Hội nông dân tỉnh Hải
Dương.
Người hướng dẫn : Tạ Quang Tuấn - TS
063. Phạm, Văn Tuấn.
Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà/
Phạm Văn Tuấn: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục:
60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 93 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8325
Phân loại (DDC): 378.1734
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trường
Cao đẳng. Đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học
ở Trường CĐCN Bắc Hà.
Người hướng dẫn : Trần Khánh Đức - PGS.TS
064. Phạm, Văn Tuyên.
Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường Trung học cơ sở huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương/
Phạm Văn Tuyên: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục:
60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 128 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8433
Phân loại (DDC): 373.12010959734
*Tóm tắt : Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lí
trường THCS. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ
quản lí trường THCS huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và khảo nghiệm nhận thức về mức độ cần
thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất.
Người hướng dẫn : Bùi Minh Hiền – PGS.TS
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065. Tạ, Thị Thu Hiền.
Quản lí đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội tại Trung tâm Dạy nghề Đào tạo Lái xe - Trường
Trung cấp Cảnh sát Nhân dân I/ Tạ Thị Thu Hiền: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 104 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8464
Phân loại (DDC): 373.12
*Tóm tắt : Hệ thống hóa các vấn đề lí luận về đào tạo theo nhu cầu xã hội, quản lí đào tạo
theo nhu cầu xã hội của các trường cao đẳng, các trung tâm đào tạo nghề của lực lượng CAND.
Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lí đào tạo theo định hướng đào
tạo đáp ứng nhu cầu xã hội tại Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe - Trường Cao đẳng CSND
I.
Người hướng dẫn : Bùi Văn Quân - PGS.TS
066. Trƣơng, Minh Ngọc.
Thiết kế và sử dụng một số bài tập thể dục nhịp điệu nhằm phát triển tố chất khéo léo cho trẻ
mẫu giáo 5 - 6 tuổi/ Trương Minh Ngọc: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Giáo dục học (Giáo dục Mầm non): 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 134 tr.
+ phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8608
Phân loại (DDC): 372.86
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc thiết kế và sử dụng một số bài tập thể dục nhịp
điệu phát triển tố chất khéo léo cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi. Thực trạng về việc thiết kế và sử
dụng bài tập thể dục nhịp điệu nhằm phát triển tố chất khéo léo cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi. Trên
cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm các bài tập đã thiết kế để kiểm nghiệm hiệu quả của các
bài tập đó.
Người hướng dẫn : Đặng Hồng Phương - PGS.TS
067. Trƣơng, Thị An.
Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục trong xây dựng trường Tiểu học đạt Chuẩn quốc gia ở
huyện An Lão thành phố Hải Phòng/ Trương Thị An: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 102 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8361
Phân loại (DDC): 372.01150959735
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về quản lý công tác xã hội hóa giáo dục trong việc xây dựng trường
Tiểu học đạt Chuẩn quốc gia. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý công tác xã hội
hóa giáo dục trong xây dựng trường Tiểu học đạt Chuẩn quốc gia ở huyện An Lão, thành phố
Hải Phòng
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Tuyết - TS
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068. Vũ, Duy Nghị.
Quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng các trường phổ thông Hermann Gmeiner/ Vũ
Duy Nghị: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14
. – H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 138 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8360
Phân loại (DDC): 373.1102
*Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học cấp THCS của Hiệu trưởng
trường THPT Hermann Gmeiner. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động
dạy học cấp THCS của Hiệu trưởng các trường phổ thông Hermann Gmeiner khu vực phía Bắc
Người hướng dẫn : Đỗ Thị Bích Loan - PGS.TS
069. Vũ, Đình Nguyện.
Quản lý thiết bị dạy học ở các trường THCS huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương, đáp ứng yêu
cầu chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo/ Vũ Đình Nguyện: Luận văn Thạc sỹ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2014 . - 101 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8723
Phân loại (DDC): 373.160959734
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về quản lý thiết bị dạy học ở các trường THCS theo yêu cầu chương
trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý
thiết bị dạy học ở các trường THCS huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương theo chương trình mục
tiêu quốc gia giáo dục đào tạo.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Lê - PGS.TS
070. Vũ, Thị Thanh Nhàn.
Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường Tiểu học thành phố Hưng Yên/ Vũ Thị
Thanh Nhàn: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục:
60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 119 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8323
Phân loại (DDC): 372.130959733
*Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu
học. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất, thử nghiệm một số biện pháp quản lý đổi mới
PPDH của Hiệu trưởng trường Tiểu học thành phố Hưng Yên.
Người hướng dẫn : Hoàng Thanh Thúy - TS
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071. Vũ, Văn Ninh.
Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học ở thành phố Nam Định tỉnh Nam Định theo
chuẩn nghề nghiệp/ Vũ Văn Ninh: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí
giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 117 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8329
Phân loại (DDC): 372.1120959738
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận của việc quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học theo chuẩn
nghề nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên
Tiểu học ở thành phố Nam Định theo chuẩn nghề nghiệp.
Người hướng dẫn : Trần Thị Tuyết Oanh - PGS.TS
072. Vũ, Xuân Sinh.
Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông huyện Kim Sơn tỉnh Ninh
Bình theo chuẩn nghề nghiệp/ Vũ Xuân Sinh: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lý giáo dục: 60.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 114 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8688
Phân loại (DDC): 373.110959739
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THPT theo chuẩn nghề
nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THPT
huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình theo chuẩn nghề nghiệp
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Huệ - PGS.TS
390. PHONG TỤC NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
073. Lê, Kim Huê.
Truyện cười hiện đại Việt Nam từ góc nhìn văn học dân gian/ Lê Kim Huê: Luận văn Thạc
sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học dân gian: 60.22.01.25 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2014 . - 109 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8434
Phân loại (DDC): 398.709597
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận chung về truyện cười hiện đại Việt Nam. Làm rõ diện
mạo và đặc điểm của truyện cười dân gian hiện đại trong xã hội ngày nay. Từ đó rút ra những
điểm kế thừa và cách tân của nó so với truyện cười dân gian truyền thống.
Người hướng dẫn : Lê Chí Quế - GS.TS
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074. Nguyễn, Thị Dịu.
Đời sống văn hóa của người Hoa ở xã Minh Hương, Hội An thế kỉ XVII - XIX/ Nguyễn Thị
Dịu: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 149 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8440
Phân loại (DDC): 398.089951059752
*Tóm tắt : Nghiên cứu đời sống văn hóa (vật chất và tinh thần) của người Hoa từ thế kỷ 17 –
19 ở xã Minh Hương, Hội An, nét đặc thù văn hóa của nhóm người Hoa Minh Hương, Hội An.
Phân tích sự giao lưu văn hóa của người Hoa với các tộc người khác; trên cơ sở đó bước đầu đề
xuất những giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc của người Hoa ở xã Minh
Hương, Hội An.
Người hướng dẫn : Nguyễn Duy Bính - PGS.TS
075. Nguyễn, Thị Thu Hà.
Hương ước cải lương huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam (1921 - 1942)/ Nguyễn Thị Thu Hà:
Luận văn Thạc sỹ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 60.22.03.13 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 118 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8584
Phân loại (DDC): 390.0959737
*Tóm tắt : Sơ lược về huyện Thanh Liêm và tình hình quản lý làng xã ở huyện Thanh Liêm,
tỉnh Hà Nam trước cải lương hương chính của thực dân Pháp. Phân tích thực trạng của các bản
hương ước cải lương và bước đầu nghiên cứu làm rõ giá trị lịch sử, văn hoá của nó trong bức
tranh sinh hoạt làng quê ở Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nói riêng và Việt Nam trước Cách mạng
tháng 8/1945 nói chung.
Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Cơ - GS.TS
400. NGÔN NGỮ HỌC
076. Phan, Thị Diễm.
Nghiên cứu Truyện Kiều theo hướng ngôn ngữ học: Lập luận của nhân vật Thúy Kiều/ Phan
Thị Diễm: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ: 60.22.02.40 .
- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 112 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8429
Phân loại (DDC): 495.922
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài (lý thuyết về lập luận, lý
thuyết về nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn). Khảo sát, thống kê, phân loại các dạng lập luận và
đặc điểm các thành phần của nhân vật Thúy Kiều. Bước đầu đưa ra nhận xét về các dạng lập luận
của nhân vật Thúy Kiều có những dạng, những mô hình đặc trưng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Lương - PGS.TS
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077. Trần, Thanh Nga.
Đặc điểm ngữ nghĩa và kết trị của nhóm danh từ chỉ sự vật tự nhiên trong thơ Hàn Mặc Tử/
Trần Thanh Nga: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học:
60.22.02.40 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 108 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8316
Phân loại (DDC): 495.922554
*Tóm tắt : Xác lập cơ sở lí thuyết về ngữ nghĩa của từ, về kết trị. Nghiên cứu đặc điểm ngữ
nghĩa của nhóm danh từ chỉ sự vật tự nhiên trong thơ Hàn Mặc Tử khi chúng dùng nghĩa gốc và
nghĩa chuyển. Phân tích đặc điểm kết trị của nhóm danh từ chỉ sự vật tự nhiên trong thơ Hàn
Mặc Tử trong sự kết hợp với các yếu tố trên hình tuyến trong phạm vi cụm từ và câu (có chú ý
đến sự thay đổi kết trị của từ do sự thay đổi về ngữ nghĩa).
Người hướng dẫn : Lê Thị Lan Anh - TS
510. TOÁN HỌC
078. Bùi, Thị Thanh Huyền.
Định lí Helly và ứng dụng/ Bùi Thị Thanh Huyền: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán học,
Chuyên ngành: Hình học và tôpô: 60.46.01.05 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 36 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8459
Phân loại (DDC): 516.362
*Tóm tắt : Trình bày các định nghĩa và tính chất cơ bản về Tôpô của tập lồi trong Rn. Nghiên
cứu và chứng minh định lí Helly. Trên cơ sở đó đưa ra phát biểu và chứng minh một số ứng dụng
của định lí Helly.
Người hướng dẫn : Đỗ Đức Thái - GS.TSKH
079. Đàm, Thị Thúy Ngân.
Mối liên hệ giữa độ cong, đường kính và thể tích của đa tạp Riemann đầy/ Đàm Thị Thúy
Ngân: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Hình học và Tôpô: 60.46.01.05 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 39 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8457
Phân loại (DDC): 516.373
*Tóm tắt : Trình bày các kiến thức quan trọng liên quan đến đa tạp Riemann, chi tiết công
thức biến phân thứ nhất và công thức biến phân thứ hai. Nghiên cứu một số các định lí thể hiện
mối liên hệ giữa đường kính, độ dài các đường trắc địa, thể tích của đa tạp với độ cong thiết diện
của các đa tạp Riemann.
Người hướng dẫn : Sĩ Đức Quang - PGS.TSKH
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080. Hoàng, Thị Thủy Giang.
Đánh giá tập mức dưới của hàm đa điều hòa dưới/ Hoàng Thị Thủy Giang: Luận văn Thạc
sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2014 . - 31 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8616
Phân loại (DDC): 515.53
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức cổ điển của hàm điều hòa dưới, đa điều hòa dưới, số
Lelong và mối liên hệ với toán tử Monge - Ampère phức. Trên cơ sở đó đánh giá tập mức của
hàm đa điều hòa dưới và áp dụng kết quả này vào đánh giá số Lelong qua ánh xạ chỉnh hình.
Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Diệu - GS.TSKH
081. Lăng, Văn Toàn.
Hệ thức lượng và phép nghịch đảo trong hình học Lobachevsky/ Lăng Văn Toàn: Luận văn
Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Hình học và Tôpô: 60.46.01.05 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2014 . - 40 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8458
Phân loại (DDC): 516.9
*Tóm tắt : Trình bày sơ lược về hình học Lobachevsky. Nghiên cứu về các hệ thức lượng của
hình học Lobachevsky và chỉ ra các hệ thức lượng của hình học Euclide có thể được suy ra từ
các kết quả của hình học Lobachevsky. Phân tích về phép nghịch đảo trong hình học
Lobachevsky và các tính chất của nó.
Người hướng dẫn : Sĩ Đức Quang - PGS.TSKH
082. Nguyễn, Đình Lƣợng.
Phát triển năng lực giải toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ cho học sinh
lớp 12 Trung học phổ thông/ Nguyễn Đình Lượng: Luận văn Thạc sỹ 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, 2014 . - 110 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8527
Phân loại (DDC): 516.230712
*Tóm tắt : Nghiên cứu thực trạng về việc học giải các bài tập toán HHKG bằng phương pháp
tọa độ của học sinh lớp 12 THPT. Nghiên cứu lí luận về năng lực, phát triển năng lực, kĩ năng, kĩ
xảo, năng lực giải toán HHKG bằng phương pháp tọa độ và quy trình giải toán HHKG bằng
phương pháp tọa độ của học sinh lớp 12 THPT. Khai thác và phân loại hệ thống bài tập, đề ra
giải pháp nhằm phát triển năng lực giải toán bằng phương pháp tọa độ cho học sinh lớp 12
THPT. Thực nghiệm sư phạm, kiểm tra tính khả thi và hiệu quả áp dụng của đề tài.
Người hướng dẫn : Bùi Văn Nghị - GS.TS
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083. Nguyễn, Đức Công.
Định lý phần dư trung hoa và một số ứng dụng/ Nguyễn Đức Công: Luận văn Thạc sỹ Toán
học, Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . 56 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8674
Phân loại (DDC): 512.72
*Tóm tắt : Trình bày các kiến thức cơ sở định lý phần dư trung hoa trên vành giao hoán có
đơn vị và một số hệ quả. Trình bày một số dạng bài toán sơ cấp minh họa cho định lý phần dư
Trung Hoa.
Người hướng dẫn : Nguyễn Công Minh - TS
084. Nguyễn, Mạnh Quyền.
Hướng Julia của ánh xạ phân hình/ Nguyễn Mạnh Quyền: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán
học, Chuyên ngành: Hình học và tôpô: 60.46.01.05 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 46
tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8559
Phân loại (DDC): 516.352
*Tóm tắt : Tổng quan những kiến thức cơ sở về Lí thuyết Nevanlinna cho đường cong chỉnh
hình vào không gian xạ ảnh phức Pn(C). Nghiên cứu hướng Julia của đường cong chỉnh hình vào
không gian xạ ảnh phức Pn(C) và hướng Julia của hàm nguyên với bậc nhỏ.
Người hướng dẫn : Đỗ Đức Thái - GS.TSKH
085. Nguyễn, Thị Minh Phƣợng.
Tôpô của tập lồi/ Nguyễn Thị Minh Phượng: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên
ngành: Hình học Tôpô: 60.46.01.05 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 43 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8461
Phân loại (DDC): 516.2
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức cơ sở về tập lồi: giới thiệu một số khái niệm, tính chất
cơ bản về tập lồi và một số ví dụ về tập lồi. Nghiên cứu về tôpô của tập lồi: tìm hiểu về chiều và
tôpô của tập lồi.
Người hướng dẫn : Phạm Hoàng Hà - TS
086. Nguyễn, Thị Tú Nhung.
Lý thuyết và bài tập đồng dư/ Nguyễn Thị Tú Nhung: Luận văn Thạc sỹ Toán học, Chuyên
ngành: Đại số và lý thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 90 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8670
Phân loại (DDC): 512.72
*Tóm tắt : Trình bày định nghĩa tính chất của đồng dư thức, định lý Euder và định lý Fermat,
các bài tập tìm nghiệm nguyên của phương trình. Trình bày cách giải một số dạng phương trình
đồng dư và giải các bài tập liên quan đến phương trình đồng dư.
Người hướng dẫn : Dương Quốc Việt - PGS.TS

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội

30

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 07 năm 2015
087. Nguyễn, Thị Yến.
Đường cong chỉnh hình trong không gian Pn(C) và không gian con Schmidt/ Nguyễn Thị
Yến: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Hình học và Tôpô: 60.46.01.05 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 51 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8564
Phân loại (DDC): 516.352
*Tóm tắt : Trình bày lí thuyết Nevanlinna cho dường cong chỉnh hình vào không gian xạ ảnh
và các định lí tổng quát của định lí cơ bản thứ hai của Cartan. Phân tích ứng dụng của lí thuyết
Nevanlinna trong việc nghiên cứu về Định lí không gian con Schmidt.
Người hướng dẫn : Sĩ Đức Quang - PGS.TSKH
088. Phạm, Hữu An.
Lí thuyết và bài tập của một vài lớp Module hữu hạn sinh/ Phạm Hữu An: Luận văn Thạc sỹ
Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lí thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2014 . - 82 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8530
Phân loại (DDC): 512
*Tóm tắt : Tổng quan module hữu hạn sinh trên vành giao hoán: định lí Hamilton - Cayley
mở rộng, Module hữu hạn sinh trên vành địa phương. Phân tích module Noether bao gồm: vành
và module Noether, định lí cơ bản Hilbert, phân tích nguyên sơ trong module Noether và nguyên
sơ trong module phân bậc. Trên cơ sở đó nghiên cứu module Artin và module có độ dài hữu hạn:
vành và module Artin, module có độ dài hữu hạn, đặc trưng của vành Artin.
Người hướng dẫn : Dương Quốc Việt - PGS.TS
089. Phạm, Long Hổ.
Bất đẳng thức số học - hình học đối với sự phân tích một đa thức thành tổng các bình
phương đa thức/ Phạm Long Hổ: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Hình
học và tôpô: 60.46.01.05 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 41 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8560
Phân loại (DDC): 516.35
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức cơ sở về đa thức dương và bài toán biểu diễn các đa
thức dương. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các tính chất số học và hình học đối với sự phân tích
một đa thức thực dạng (1) thành tổng các bình phương đa thức.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thảo - TS
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090. Phạm, Thị Mai Uyên.
Điểm Fermat - Torricelli cho một hệ gồm các nhóm điểm/ Phạm Thị Mai Uyên: Luận văn
Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Hình học - tôpô: 60.46.10.05 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2014 . - 32 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8460
Phân loại (DDC): 516.2
*Tóm tắt : Trình bày một số khái niệm và tính chất của không gian véctơ, không gian Affine,
không gian Euclid. Giới thiệu một số khái niệm về đa tạp khả vi và bài toán Fermat - Torricelli
cổ điển. Nghiên cứu bài toán Fermat - Torricelli cho một hệ gồm các nhóm điểm trong không
gian Euclid đối với trường hợp thể tích.
Người hướng dẫn : Trần Văn Tấn - PGS.TSKH
091. Phạm, Văn Huy.
Sự hội tụ của dãy lặp đến tập điểm chug của bài toán cân bằng và tập điểm bất động của ánh
xạ không giãn/ Phạm Văn Huy: Luận văn Thạc sỹ Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích (Giải
tích hàm): 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 34 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8437
Phân loại (DDC): 515.7
*Tóm tắt : Trình bày những kiến thức chuẩn bị về không gian Hilbert, một số tính chất hình
học của không gian Banach và ánh xạ co, ánh xạ (ε, δ) co, ánh xạ co yếu. Nghiên cứu một số tính
chất về hàm giả khoảng cách trong không gian Banach trơn đều và lồi đều gần giống tính chất
của không gian Hilbert.
Người hướng dẫn : Lê Anh Dũng - TS
092. Phan, Văn Đoàn.
Hàm phần nguyên và một số dạng toán liên quan/ Phan Văn Đoàn: Luận văn Thạc sỹ Toán
học, Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . 71 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8675
Phân loại (DDC): 512.7
*Tóm tắt : Trình bày các định nghĩa và các tính chất cơ bản của hàm phần nguyên và đồ thị
của hàm phần nguyên. Trình bày một số dạng toán chứa phần nguyên trong số học, đại số và
dạng toán về dãy số liên quan đến phần nguyên.
Người hướng dẫn : Nguyễn Công Minh - TS
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093. Trần, Quốc Việt.
Bài toán Dirichlet đối với toán tử Monge - Ampère phức/ Trần Quốc Việt: Luận văn Thạc sỹ
Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2014 . - 45 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8617
Phân loại (DDC): 515.96
*Tóm tắt : Trình bày việc xây dựng toán tử Monge - Ampère cho lớp hàm đa điều hòa dưới bị
chặn địa phương. Nguyên lí so sánh. Khái niệm dung lượng của một tập Borel theo định nghĩa
Bedford - Taylor. Trên cơ sở đó nghiên cứu lời giải của bài toán Dirichlet.
Người hướng dẫn : Lê Mậu Hải - GS.TSKH
094. Trần, Thanh Tùng.
Hàm Euler và một số ứng dụng/ Trần Thanh Tùng: Luận văn Thạc sỹ Toán học, Chuyên
ngành: Đại số và lý thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 62 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8673
Phân loại (DDC): 512.7
*Tóm tắt : Trình bày khái niệm, tính chất và mối liên hệ của hàm Euler với một số hàm số
học khác. Trình bày quan hệ đồng dư, vành các lớp thặng dư, nhóm nhân modulon và định lý
Euler, số mũ và căn nguyên thủy. Giới thiệu hệ mật mã RSA, thuật toán RSA và một số ví dụ.
Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Lộc - TS
095. Võ, Ngọc Nam.
Đa thức dương và sự phân tích thành tổng các bình phương/ Võ Ngọc Nam: Luận văn Thạc
sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Hình học và Tôpô: 60.46.01.05 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2014 . - 38 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8562
Phân loại (DDC): 516.35
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức cơ sở về đa thức dương, sơ lược những kết quả về bài
toán biểu diễn đa thức dương thành tổng các bình phương đa thức và vấn đề Hilbert thứ 17 về sự
biểu diễn một đa thức dương thành tổng các bình phương hàm hữu tỉ. Phân tích một số điều kiện
đủ thông qua hệ số của đa thức hoặc qua những tham số ràng buộc bởi những hệ số của đa thức
để đa thức là tổng các bình phương đa thức.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thảo - TS

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội

33

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 07 năm 2015
530. VẬT LÝ
096. Nguyễn, Thị Thúy Tình.
Khai thác và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học một số nội dung kiến thức về "Dòng
điện trong chất khí" chương trình Vật lí 11 Trung học phổ thông/ Nguyễn Thị Thúy Tình: Luận
văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Vật lí:
60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 94 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8507
Phân loại (DDC): 537.6078
*Tóm tắt : Nghiên cứu lí luận về sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học vật lí theo kiểu
dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề. Khai thác và sử dụng bộ thiết bị thí nghiệm về dòng điện
trong chất khí. Phân tích thực trạng dạy và học một số kiến thức về dòng điện trong chất khí
trong chương trình vật lí 11. Xây dựng tiến trình dạy học một số nội dung kiến thức về dòng điện
trong chất khí. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm theo nội dung tiến trình đã soạn
thảo.
Người hướng dẫn : Dương Xuân Quý - TS
097. Phạm, Văn Hƣng.
Mô hình vũ trụ chuẩn và các thăng giáng của bức xạ nền vũ trụ/ Phạm Văn Hưng: Luận văn
Thạc sỹ 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, 2014 . - 51 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8528
Phân loại (DDC): 530.1
*Tóm tắt : Tìm hiểu tổng quan về mô hình vũ trụ chuẩn và bức xạ nền vũ trụ. Nghiên cứu về
mô hình vũ trụ lạm phát và sự tiến hóa của các thăng giáng của bức xạ nền vũ trụ. Phân tích mô
hình cùng với kết quả dữ liệu của vệ tinh thăm dò vũ trụ đẳng hướng PLANCK và WMAP theo
mô hình vũ trụ lạm phát.
Người hướng dẫn : Nguyễn Quỳnh Lan - PGS.TS
540. HÓA HỌC
098. Đặng, Thị Thanh Tâm.
Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano phát quang GdVO4:Eu3+ bằng phương
pháp thủy nhiệt/ Đặng Thị Thanh Tâm: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành:
Hóa học vô cơ: 60.44.01.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 64 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8604
Phân loại (DDC): 546.41
*Tóm tắt : Tổng quan về vật liệu nano phát quang và các phương pháp tổng hợp vật liệu.
Tổng hợp được vật liệu nano phát quang GdVO4:Eu3+ bằng phuơng pháp thủy nhiệt, nghiên
cứu sự thay đổi tính chất của vật liệu khi thay đổi các điều kiện tổng hợp như pH,nhiệt độ, thời
gian. Trên cơ sở đó đưa ra kết quả và thảo luận.
Người hướng dẫn : Nguyễn Vũ – TS%Phạm Đức Roãn - PGS.TS
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099. Hoàng, Thị Mỹ Hạnh.
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hỗ trợ việc tự học cho học sinh phần Dẫn
xuất Hiđrocacbon Hóa học 11 nâng cao/ Hoàng Thị Mỹ Hạnh: Luận văn Thạc sỹ 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, 2014 . - 138 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8415
Phân loại (DDC): 547.01076
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng
hệ thống bài tập hóa học hỗ trợ việc tự học cho học sinh trong quá trình dạy học. Tuyển chọn,
xây dựng hệ thống bài tập hỗ trợ học sinh tự học phần dẫn xuất hiđrocacbon hóa học 11 nâng
cao trường THPT. Hướng dẫn học sinh sử dụng hệ thống bài tập đã xây dựng một cách hợp lí,
hiệu quả. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả của hệ thống bài tập đã tuyển chọn, xây
dựng và các biện pháp đã đề xuất, từ đó rút ra kết luận về khả năng áp dụng đối với hệ thống bài
tập đã đề xuất.
Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Trường - PGS.TS
100. Nguyễn, Hữu Hiệu.
Nghiên cứu cấu trúc electron của kesterite và kesterite biến tính ứng dụng trong pin CZTS
bằng phương pháp DFT/ Nguyễn Hữu Hiệu: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Hóa học, Chuyên
ngành: Hóa lí thuyết và hóa lí: 60.44.01.19 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 51 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8351
Phân loại (DDC): 541.28
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí thuyết hóa học lượng tử và tinh thể học. Phân tích tính chất
electron (band gap, hệ số hấp thụ quang) của Kesterite nguyên chất và tính chất electron của
Kesterite khi biến tính bằng Se và Fe.Trên cơ sở đó đưa ra được các kết luận về tính chất
electron của kesterite và kesterite biến tính.
Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Hà - PGS.TS%Mai Anh Tuấn - PGS.TS
101. Nguyễn, Minh Hải.
Kết hợp dạy học với hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh lớp 11 phần Hóa học vô cơ
Trung học phổ thông/ Nguyễn Minh Hải: Luận văn Thạc sỹ 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,
2014 . - 105 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8441
Phân loại (DDC): 546.0712
*Tóm tắt : Cơ sở lí luận về dạy học dự án, về công tác tổ chức hướng dẫn học sinh nghiên cứu
khoa học. Nghiên cứu thực trạng, nội dung, cấu trúc chương trình và sách giáo khoa Hóa học 11
thuộc các chương 2, 3 để tuyển chọn, xây dựng nguyên tắc, quy trình triển khai thực hiện dự án
học tập và đề tài hóa học có liên quan đến việc nghiên cứu khoa học của học sinh. Tổ chức
hướng dẫn học sinh lớp 11 thực hiện dự án và nghiên cứu khoa học một số đề tài liên quan đến
kiến thức phần Hóa học vô cơ nhằm xác định tính khả thi, tính phù hợp và hiệu quả của đề tài.
Tiến hành quay video, chụp ảnh quá trình thực hiện và cảnh báo kết quả nghiên cứu và trao đổi
với GV, HS đã tham gia các dự án, đề tài và ý kiến nhận xét của Ban Giám hiệu nhà trường.
Người hướng dẫn : Đặng Thị Oanh - PGS.TS
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102. Nguyễn, Minh Thu.
Nghiên cứu xác định hàm lượng Bo bằng phương pháp trắc quang và đánh giá ô nhiễm
trong một số thực phẩm ở Hà Nội/ Nguyễn Minh Thu: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Hóa học,
Chuyên ngành: Hóa học phân tích: 60.44.01.18 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 81 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8567
Phân loại (DDC): 543.50286
*Tóm tắt : Xây dựng đường chuẩn đánh giá hàm lượng Bo trong thực phẩm bằng phương
pháp trắc quang với thuốc thử Azomethine H. Khảo sát các điều kiện tối ưu cho phản ứng tạo
thành hợp chất màu. Trên cơ sở đó đưa ra đường chuẩn trắc quang để xác định hàm lượng Bo và
xác định hàm lượng Bo trong mẫu.
Người hướng dẫn : Đào Văn Bảy - TS
103. Nguyễn, Văn Chuyên.
Nghiên cứu xác định hàm lượng As bằng phương pháp trắc quang và bước đầu đánh giá ô
nhiễm nước ngầm ở xã Đông Lỗ - Ứng Hòa - Hà Nội/ Nguyễn Văn Chuyên: Luận văn Thạc sỹ
Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa học phân tích: 60.44.01.18 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2014 . - 83 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8565
Phân loại (DDC): 543.50286
*Tóm tắt : Chọn được các điều kiện tối ưu cho phép phân tích As. Xây dựng đường chuẩn xác
định hàm lượng As bằng phương pháp trắc quang dựa trên phản ứng tạo phức với thuốc thử
đietylđithiocacbamat bạc và đánh giá độ tin cậy của đuờng chuẩn. Sử dụng đường chuẩn xây
dựng được để xác định hàm lượng asen trong 46 mẫu nước ngầm chưa qua xử lí và đã qua xử lí
ở khu vực xã Đông Lỗ - Ứng Hòa – Hà Nội.
Người hướng dẫn : Đào Văn Bảy - TS
104. Phạm, Thị Thanh Thảo.
Phát triển năng lực khoa học cho học sinh thông qua hệ thống bài tập thực tiễn (phần Phi
kim - Hóa học 10 nâng cao)/ Phạm Thị Thanh Thảo: Luận văn Thạc sỹ 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, 2014 . - 160 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8586
Phân loại (DDC): 546.7076
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về vấn đề phát triển năng lực khoa học cho học sinh
trong quá trình dạy học hóa học ở trường THPT. Điều tra, đánh giá thực trạng việc sử dụng bài
tập và phát triển năng lực khoa học cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường THPT huyện
Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Tuyển chọn, xây dựng và đề xuất một số biện pháp sử dụng bài
tập thực tiễn phần Phi kim - Hóa học 10 nâng cao trong việc phát triển năng lực khoa học cho
học sinh trường THPT.
Người hướng dẫn : Nguyễn Đức Dũng - TS
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105. Phạm, Thị Thu Ngọc.
Nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng N2O + H2 trong pha khí và trên nền xúc tác Cluster
Rh5/ Phạm Thị Thu Ngọc: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa lí thuyết và
hóa lí: 60.44.01.19 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 74 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8339
Phân loại (DDC): 541.28
*Tóm tắt : Tìm hiểu cơ sở lí thuyết, các phương pháp tính toán và các phần mềm liên quan
trong hóa học lượng tử. Sưu tầm các bài báo và các tài liệu liên quan đến hệ chất nghiên cứu.
Lựa chọn phương pháp tính toán tốt nhất để khảo sát hệ chất nghiên cứu. Dự đoán các hướng
phản ứng, xây dựng bề mặt thế năng đầy đủ và tìm ra cơ chế phù hợp của phản ứng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Minh Huệ - PGS.TS
106. Phan, Thị Nhung.
Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thông qua hệ thống bài tập phần
Hiđrocacbon - Hóa học 11 nâng cao/ Phan Thị Nhung: Luận văn Thạc sỹ 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, 2014 . - 159 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8587
Phân loại (DDC): 547.010076
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận liên quan đến đề tài: Đổi mới phương pháp dạy học hóa
học, năng lực và phát triển năng lực cho học sinh, năng lực vận dụng kiến thức và những biểu
hiện của năng lực này trong học tập, bài tập hóa học và phát triển năng lực vận dụng kiến thức
qua bài tập hóa học. Điều tra, đánh giá thực trạng tình hình sử dụng bài tập và phát triển năng lực
vận dụng kiến thức của học sinh trong quá trình dạy học hóa học ở trường THPT. Nghiên cứu
mục tiêu, nội dung chương trình và SGK hóa học phần hiđrocacbon – Hóa học 11 nâng cao.
Thực nghiệm sư phạm để đánh giá chất lượng, xác định tính phù hợp, tính hiệu quả và tính khả
thi của hệ thống bài tập hóa học đã lựa chọn, xây dựng và các biện pháp sử dụng đã đề xuất
nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh.
Người hướng dẫn : Nguyễn Đức Dũng - TS
107. Trần, Thị Thoa.
Xây dựng tham số Slater - Koster trong DFTB cho hệ C, H, Cl/ Trần Thị Thoa: Luận văn
Thạc sỹ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa lí thuyết và hóa lí: 60.44.01.19 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 60 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8338
Phân loại (DDC): 541.28
*Tóm tắt : Xây dựng các bộ tham số cho hệ gồm các nguyên tố C, H, Cl. Khảo sát chất
lượng của các bộ tham số thông qua việc opt một số hệ chứa các nguyên tố C, H, Cl. So sánh các
yếu tố hình học thu được sau opt của các cấu trúc với kết quả thực nghiệm và với các phương
pháp HF/6-31G(d, p), B3LYP/6-31G(d, p) MP2/6-31G(d, p). Trên cơ sở đó tiến hành tham số
hóa và chạy thử nghiệm cho một số hệ cụ thể chứa các nguyên tố C, H, Cl.
Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Hà - PGS.TS
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108. Vũ, Mai Lan.
Nghiên cứu tổng hợp và cấu trúc một số dẫn xuất aryl thế của thieno[3,2-b]thiophen/ Vũ
Mai Lan: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa học hữu cơ: 60.44.01.14 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 53 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8421
Phân loại (DDC): 547.594
*Tóm tắt : Tổng hợp được dẫn xuất tetrabrom của dị vòng thieno[3,2-b]thiophen xuất phát từ
3-bromthiophen nhờ chuỗi các phản ứng kế tiếp. Từ dẫn xuất tetrabromthieno[3,2-b]thiophen
bằng phản ứng Suzuki tổng hợp được 8 dẫn xuất aryl thế. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm
và đưa ra kết quả thảo luận.
Người hướng dẫn : Nguyễn Hiển - TS
570. KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH HỌC
109. Bùi, Thùy Liên.
Nghiên cứu năng lực trí tuệ và một số chỉ số hoạt động thần kinh của sinh viên trường Đại
học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình/ Bùi Thùy Liên: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Sinh học, Chuyên
ngành: Sinh học thực nghiệm: 60.42.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 94 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8414
Phân loại (DDC): 570.724
*Tóm tắt : Xác định năng lực trí tuệ qua chỉ số thông minh - IQ của sinh viên và sự phân bố
sinh viên theo mức trí tuệ, theo ngành học và theo tuổi. Đánh giá một số chỉ số hoạt động thần
kinh của sinh viên một số ngành thuộc trường Đại học Hoa Lư. Nghiên cứu một số chỉ số (hoàn
cảnh gia đình, trình độ học vấn của cha mẹ, số thứ tự con trong gia đình) và năng lực trí tuệ cùng
mối liên quan giữa các chỉ số nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Tạ Thúy Lan - GS.TSKH
110. Đặng, Hùng Dũng.
Vận dụng quan điểm hệ thống để xây dựng bài ôn tập chương phần bốn, Sinh học cơ thể Sinh học 11 THPT/ Đặng Hùng Dũng: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí
luận và phương pháp dạy học Sinh học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 87
tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8431
Phân loại (DDC): 570.712
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hệ thống, quan điểm hệ thống, phân tích tính hệ
thống phần bốn, Sinh học cơ thể - Sinh học 11 THPT và các bài ôn tập có trong sách giáo khoa.
Điều tra thực trạng về sử dụng quan điểm hệ thống của giáo viên THPT vào dạy học Sinh học
nói chung và phần bốn, Sinh học cơ thể - Sinh học 11 THPT nói riêng đặc biệt là vận dụng quan
điểm hệ thống vào xây dựng các bài ôn tập chương. Nghiên cứu cấu trúc bài ôn tập chương và
xây dựng quy trình xây dựng bài ôn tập chương phần bốn, Sinh học cơ thể - Sinh học 11 THPT
theo quan điểm hệ thống. Thực nghiệm sư phạm: Tổ chức dạy học bài ôn tập chương phần bốn,
Sinh học cơ thể - Sinh học 11 THPT trên một số lớp 11 nhằm đánh giá hiệu quả của bài ôn tập
chương khẳng định tính khả thi của giả thiết.
Người hướng dẫn : Lê Đình Trung - PGS.TS
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111. Đặng, Minh Khƣơng.
Xây dựng quy trình sản xuất và tinh sạch polyhydoxyalkanoates (PHA) từ chủng Yangia SP.
NĐ199/ Đặng Minh Khương: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Vi sinh vật
học: 60.42.01.07 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 58 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8334
Phân loại (DDC): 579.3
*Tóm tắt : Xây dựng quy trình lên men trong nồi lên men sử dụng các nguồn carbon (C) khác
nhau: quy trình lên men sử dụng nguồn C là fructose, quy trình lên men sử dụng nguồn C là
glycerol, và quy trình lên men sử dụng nguồn C là high fructose corn syrup (HFCS). Nghiên cứu
sử dụng NaOH để tinh sạch PHA: nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ tế bào, thời gian
tới khả năng tinh sạch PHA khi sử dụng NaOH.
Người hướng dẫn : Đoàn Văn Thược - TS
112. Đinh, Thị Thanh Nhàn.
Rèn luyện cho học sinh kĩ năng tóm tắt nội dung sách giáo khoa trong dạy học phần Sinh
thái học - Sinh học 12, THPT/ Đinh Thị Thanh Nhàn: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Sinh học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2014 . - 86 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8413
Phân loại (DDC): 577.0712
*Tóm tắt : Xác định cơ sở lí thuyết việc rèn kĩ năng trình bày tóm tắt SGK của học sinh
THPT. Xác định thực trạng kĩ năng tóm tắt nội dung SGK của học sinh và việc rèn luyện kĩ năng
đó trong dạy học Sinh học. Phân tích nội dung chương trình Sinh thái học lớp 12 - THPT để xây
dựng các bài tập rèn luyện kĩ năng tóm tắt kiến thức trong quá trình dạy học phần Sinh thái học.
Xác định quy trình và các biện pháp để rèn luyện kĩ năng trình bày tóm tắt SGK cho học sinh khi
dạy học chương trình Sinh thái học - 12 THPT. Thực nghiệm sư phạm để xác định tính khả thi
và hiệu quả của các biện pháp rèn luyện kĩ năng trình bày tóm tắt ở học sinh.
Người hướng dẫn : Đinh Quang Báo - GS.TS
113. Đoàn, Thị Lan.
Thiết kế mục tiêu bài học để tổ chức dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12 THPT theo
tiếp cận phát triển năng lực học sinh/ Đoàn Thị Lan: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Sinh học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2014 . - 85 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8317
Phân loại (DDC): 577.0712
*Tóm tắt : Tìm hiểu cơ sở lí luận của việc thiết kế mục tiêu bài học để tổ chức dạy học theo
tiếp cận phát triển năng lực học sinh. Điều tra thực trạng về xác định và diễn đạt mục tiêu bài học
để tổ chức dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh ở một số trường THPT trên địa bàn
tỉnh Thái Bình. Phân tích cấu trúc, nội dung phần Sinh thái học – Sinh học 12 THPT để xác định
chủ đề các bài học. Nghiên cứu cách xác định và diễn đạt mục tiêu bài học để tổ chức dạy học
theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh. Xác định các biện pháp tổ chức thực hiện mục tiêu bài
học theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh. Thực nghiệm sư phạm để xác định tính khả thi và
hiệu quả của đề tài.
Người hướng dẫn : Đinh Quang Báo - GS.TS
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114. Lê, Thị Hòa.
Nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn chiết etyl axetat của củ Bách Bộ thân đứng
(Stemona cochinchinensis) thu hái ở Lào/ Lê Thị Hòa: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Hóa học,
Chuyên ngành: Hóa học hữu cơ: 60.44.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 49 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8348
Phân loại (DDC): 572.36216309594
*Tóm tắt : Xác định tên khoa học và khảo sát định tính các lớp chất có trong củ Bách Bộ thân
đứng. Chiết tách, xác định cấu trúc một số hợp phần trong củ Bách Bộ thân đứng. Trên cơ sở đó
thử nghiệm một số hoạt tính sinh học của cao tổng và tinh chất.
Người hướng dẫn : Phạm Hữu Điển - PGS.TS
115. Lƣơng, Thị Cúc Hoa.
“Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của lá cây Dứa dại (Pandanus
tectorius Parkins. ex J. P. du Roi) mọc hoang ở xã Lộc Bình – huyện Phú Lộc – tỉnh Thừa Thiên
Huế/ Lương Thị Cúc Hoa: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa hữu cơ:
60.44.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 49 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8349
Phân loại (DDC): 572.3624850959749
*Tóm tắt : Xác định tên khoa học và khảo sát định tính các lớp chất có trong lá Dứa dại. Chiết
tách, xác định cấu trúc một số hợp phần trong lá Dứa dại. Trên cơ sở đó thử nghiệm một số hoạt
tính sinh học của cao tổng và tinh chất.
Người hướng dẫn : Phạm Hữu Điển - PGS.TS
116. Nguyễn, Văn Toàn.
Nghiên cứu năng lực trí tuệ và một số chỉ số hoạt động thần kinh của học sinh trường Trung
học phổ thông Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La/ Nguyễn Văn Toàn: Luận văn Thạc sỹ
Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm: 60.42.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2014 . - 84 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8435
Phân loại (DDC): 570.724
*Tóm tắt : Đánh giá năng lực trí tuệ qua chỉ số thông minh - IQ của học sinh và sự phân bố
học sinh theo mức trí tuệ, theo tuổi và theo giới tính. Xác định chỉ số vượt khó - AQ. Nghiên cứu
khả năng ghi nhớ, khả năng chú ý theo tuổi và theo giới tính, trạng thái cảm xúc; chỉ số dân số và
mối liên quan của các chỉ số với năng lực trí tuệ. Trên cơ sở đó phân tích mối liên quan giữa các
chỉ số nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Tạ Thúy Lan - GS.TSKH
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117. Phạm, Huyền Phƣơng.
Rèn luyện năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng
lượng - Sinh học 11 THPT/ Phạm Huyền Phương: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Sinh học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2014 . - 91 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8412
Phân loại (DDC): 572.430712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về năng lực, năng lực hợp tác và việc rèn luyện năng lực
hợp tác cho học sinh. Điều tra thực trạng dạy và học theo hướng hình thành năng lực và năng lực
hợp tác ở một số trường THPT. Phân tích việc rèn luyện năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy
học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng - Sinh học 11 THPT. Trên cơ sở đó thực nghiệm
sư phạm để đánh giá tính khả thi của đề tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Phan Thị Thanh Hội - TS
118. Trần, Thị Dung.
Xây dựng và sử dụng câu hỏi cốt lõi để dạy học chương Cảm ứng, chương Sinh trưởng và
phát triển, Sinh học 11 – THPT/ Trần Thị Dung: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Sinh học: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2014 . - 96 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8430
Phân loại (DDC): 571.8076
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. Phân tích cấu
trúc nội dung và thành phần kiến thức chương Cảm ứng; chương ST và PT, Sinh học 11 - THPT.
Điều tra thực trạng dạy và học có sử dụng CH cốt lõi chương trình Sinh học 11 - THPT. Thiết kế
các bài học chương Cảm ứng, chương ST và PT, Sinh học 11 – THPT bằng việc sử dụng các CH
cốt lõi. Thực nghiệm sư phạm, vận dụng CH cốt lõi trong dạy học chương Cảm ứng, chương ST
và PT, Sinh học 11 – THPT để kiểm chứng giả thuyết nêu ra.
Người hướng dẫn : Lê Đình Trung - PGS.TS
590. ĐỘNG VẬT HỌC
119. Hoàng, Thị Hƣờng.
Nghiên cứu thành phần loài côn trùng và nhện trên cây nhãn tại huyện Kinh Môn, Hải
Dương/ Hoàng Thị Hường: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Động vật học:
60.42.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 84 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8332
Phân loại (DDC): 595.70959734
*Tóm tắt : Nghiên cứu thành phần loài côn trùng và nhện có trên cây nhãn và biến động về
số lượng của chúng. Mô tả một số đặc điểm hình thái của các loài côn trùng và nhện phổ biến.
Điều tra sự biến động về số lượng của các loài côn trùng và nhện tại khu vực nghiên cứu.Xác
định vai trò của một số loài côn trùng và nhện trên nhãn tại địa điểm nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Bùi Minh Hồng - TS
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120. Nguyễn, Thị Mai.
Nghiên cứu đặc điểm hệ sinh thái một số vườn chim ở vùng đồng bằng sông Hồng phục vụ
phát triển bền vững/ Nguyễn Thị Mai: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí
tự nhiên: 60.44.02.17 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 103 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8603
Phân loại (DDC): 598.17554095973
*Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận về phân tích, đánh giá hệ sinh thái phục vụ quản lý, phát
triển các vườn chim. Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu, tư liệu có liên quan tới vùng
nghiên cứu: các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, các hệ sinh thái, đặc điểm môi trường, hiện
trạng quản lí bảo tồn các hệ sinh thái... ở các vườn chim vùng Đồng bằng sông Hồng. Đánh giá
điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phục vụ quản lý, phát triển các vườn chim. Định hướng phát
triển bền vững và mở rộng các vườn chim nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh
thái.
Người hướng dẫn : Hà Quý Quỳnh - TS
121. Nguyễn, Thị Mai.
Nghiên cứu thành phần loài và phân bố của Giun đất ở huyện Yên Dũng - tỉnh Bắc Giang/
Nguyễn Thị Mai: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Động vật học:
60.42.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 104 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8518
Phân loại (DDC): 592.640959725
*Tóm tắt : Thống kê thành phần loài giun đất ở huyện Yên Dũng - tỉnh Bắc Giang. Nghiên
cứu đặc điểm phân bố của giun đất về mật độ và sinh khối theo sinh cảnh. Phân tích đặc điểm
phân bố của giun đất về mật độ và sinh khối theo mùa và theo độ sâu.
Người hướng dẫn : Trần Thị Thanh Bình - TS
600. CÔNG NGHỆ
122. Đỗ, Thị Nhàn.
Một số biện pháp phát triển hứng thú và tính tích cực học tập môn công nghệ của học sinh
các trường Trung học phổ thông huyện Kim Bảng/ Đỗ Thị Nhàn: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục
học, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Kĩ thuật công nghiệp: 60.14.01.11 .
- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 100 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8336
Phân loại (DDC): 607.12
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển hứng thú và tính tích cực học
tập môn công nghệ của học sinh THPT huyện Kim Bảng. Khảo sát, đánh giá thực trạng phát
triển và đề xuất một số biện pháp nâng cao hứng thú và tính tích cực học tập môn công nghệ của
học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Kim Bảng. Tổ chức thực nghiệm sư phạm để đánh
giá kết quả nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Vũ Đình Chuẩn - TS
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700. NGHỆ THUẬT VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ
123. Nguyễn, Thị Thúy Hà.
Biện pháp tích cực hóa quá trình học tập môn học Giáo dục thể chất cho nữ sinh viên sư
phạm trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ/ Nguyễn Thị Thúy Hà: Luận văn Thạc sỹ Khoa
học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục thể chất: 60.14.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2014 . - 102 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8439
Phân loại (DDC): 796.071159721
*Tóm tắt : Nghiên cứu thực trạng giáo dục thể chất và nguyên nhân dẫn tới sự thiếu tính tự
giác tích cực trong học tập môn học GDTC của nữ sinh viên sư phạm trường Đại học Hùng
Vương. Trên cơ sở đó đề xuất biện pháp nhằm tích cực hóa quá trình học tập môn GDTC của nữ
sinh viên sư phạm trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ và đánh giá hiệu quả của các biện
pháp thông qua thực tiễn đào tạo.
Người hướng dẫn : Hồ Đắc Sơn - PGS.TS
124. Vũ, Kim Liễu.
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Hát Xoan ở Phú Thọ hiện nay/ Vũ Kim Liễu: Luận văn
Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2014 . - 96 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8343
Phân loại (DDC): 781.6200959721
*Tóm tắt : Phân tích và làm rõ về lịch sử hình thành thể loại Hát Xoan, những đặc điểm cơ
bản của thể loại Hát Xoan ở Phú Thọ. Đánh giá thực trạng về hiện trạng Hát Xoan ở Phú Thọ, từ
đó đề ra những giải pháp cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Hát Xoan.
Người hướng dẫn : Trần Đăng Sinh - PGS.TS
800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC
125. Đỗ, Thị Dƣơng.
Thể loại tản văn trong môi trường văn hóa truyền thông thế kỉ XXI/ Đỗ Thị Dương: Luận văn
Thạc sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học: 60.22.01.20 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2014 . - 135 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8525
Phân loại (DDC): 895.9228403
*Tóm tắt : Tiến hành sưu tầm, bước đầu phân tích, đánh giá, nhận định và xác định được khái
niệm truyền thông, các yếu tố truyền thông, môi trường văn hóa truyền thông, tính cộng sinh của
thể loại tản văn với văn hóa nghệ thuật trong môi trường văn hóa truyền thông. Khảo sát một số
tác phẩm tản văn cụ thể trong môi trường truyền thông, để từ đó xem xét, phân tích, tìm hiểu,
khái quát, đề cập đến sự vận động của cấu trúc thể loại tản văn; một số yếu tố thể loại như: tính
đối thoại - cộng cảm của tản văn, sự đa dạng của chủ thể sáng tác, loại hình tác giả, cảm quan
sáng tác, ngôn ngữ, giọng điệu tản văn Việt Nam thế kỷ XXI.
Người hướng dẫn : Lê Trà My - TS
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126. Đỗ, Thị Kim Thoa.
Biện pháp tổ chức hoạt động hợp tác trong dạy học truyện ngắn "Chiếc thuyền ngoài xa" của
Nguyễn Minh Châu/ Đỗ Thị Kim Thoa: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí
luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . –
120 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8419
Phân loại (DDC): 895.9223
*Tóm tắt : Khái quát về tổ chức hoạt động hợp tác trong giáo dục và hoạt động học hợp tác
trong dạy học Ngữ văn. Vận dụng lý thuyết dạy học hợp tác vào việc thiết kế bài tập thảo luận sử
dụng cho dạy học tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu; trên cơ sở đó
chứng minh hiệu quả của hoạt động hợp tác bằng thực nghiệm.
Người hướng dẫn : Nguyễn Viết Chữ - PGS.TS
127. Hoàng, Đình Thanh.
Sự vận động của tư tưởng "Cư trần lạc đạo" trong văn chương Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử/
Hoàng Đình Thanh: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
(Trung đại): 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 117 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8315
Phân loại (DDC): 895.92209382
*Tóm tắt : Nhận diện được những biểu hiện cùng quá trình vận động của tư tưởng “Cư trần
lạc đạo” trong văn chương Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử: từ cội nguồn sinh thành đến khi phát
triển tới đỉnh cao và đi vào thế tục dẫn tới quá trình điển phạm hóa loại hình văn học nhà Nho.
Qua đó, làm sáng rõ phong cách riêng của văn học Phật giáo thời Trần trong tương quan so sánh
với văn học Thiền thời Lý. Lý giải và đánh giá cội nguồn hình thành, sự vận động, những đóng
góp của tư tưởng “Cư trần lạc đạo” đối với lịch sử và văn hóa dân tộc. Từ đó, rút ra những bài
học thực tiễn đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong thời đại
hội nhập và xây dựng chủ trương sống “tốt đời đẹp đạo”.
Người hướng dẫn : Vũ Thanh - PGS.TS
128. Hoàng, Thị Thanh.
Tiểu thuyết sử thi từ sau 1986 (khảo sát qua "Những bức tường lửa" và "Đối chiến" của
Khuất Quang Thụy)/ Hoàng Thị Thanh: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí
luận văn học: 60.22.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 122 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8529
Phân loại (DDC): 895.922334
*Tóm tắt : Tìm hiểu những đặc trưng của tiểu thuyết sử thi và những đổi mới của tiểu thuyết
sử thi sau 1986 so với tiểu thuyết sử thi trước đổi mới. Chỉ ra những đổi mới trong tiểu thuyết sử
thi Khuất Quang Thụy về mặt nội dung và nghệ thuật, chủ yếu là qua hai tiểu thuyết Những bức
tường lửa và Đối chiến. Từ đó thấy được những đóng góp của nhà văn về việc thể hiện hiện thực
chiến tranh và hình tượng người lính trong tiến trình đổi mới tiểu thuyết sử thi sau 1986.
Người hướng dẫn : Lê Dục Tú - PGS.TS
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129. Ngô, Lan Hƣơng.
Thế giới nhân vật trong Bình minh phương bắc của Nikôlai Nikitin/ Ngô Lan Hương: Luận
văn Thạc sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học nước ngoài: 60.22.02.45 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 101 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8428
Phân loại (DDC): 891.734
*Tóm tắt : Xác định các kiểu nhân vật được nhà văn xây dựng trong tác phẩm. Làm sáng rõ
nghệ thuật khắc họa chân dung ngoại hình trong thế giới nhân vật của Nikôlai Nikitin từ vóc
dáng, trang phục đến khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười của họ. Trên cơ sở đó phân tích thế giới nội
tâm của các nhân vật qua ngôn ngữ (đối thoại, độc thoại) và phong cảnh thiên nhiên.
Người hướng dẫn : Thành Đức Hồng Hà - TS
130. Ngô, Thị Bích Ngọc.
Lịch sử tiếp nhận tiểu thuyết “Giông tố”, “Số đỏ” (1936) của nhà văn Vũ Trọng Phụng/ Ngô
Thị Bích Ngọc: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học:
60.22.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 124 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8566
Phân loại (DDC): 895.922332
*Tóm tắt : Giới thiệu tổng quan về Mĩ học tiếp nhận với tư cách là một trường phái nghiên
cứu văn học. Nghiên cứu sự tiếp nhận “Giông tố”, “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng qua các thời kì
lịch sử một cách hệ thống, phân tích nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau trong tiếp nhận, qua đó
thấy được sự biến đổi thị hiếu thẩm mĩ của độc giả.
Người hướng dẫn : Đỗ Văn Hiểu - TS
131. Nguyễn, Nhƣ Quỳnh.
Nhân vật nữ trong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy/ Nguyễn Như Quỳnh: Luận văn Thạc sỹ Khoa
học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam hiện đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2014 . - 106 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8337
Phân loại (DDC): 895.92234
*Tóm tắt : Tìm hiểu vẻ đẹp nhân vật nữ về ngoại hình và nội tâm được khắc họa trong truyện
ngắn Đỗ Bích Thúy để thấy điểm nhìn riêng và những đóng góp của nữ nhà văn trong nền văn
học đương đại. Phân tích đặc điểm thế giới nhân vật nữ và nghệ thuật xây dựng nhân vật nữ
trong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy; qua đó góp phần khẳng định tài năng, vị trí của nhà văn trong
nền văn xuôi đương đại.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Long - PGS

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội

45

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 07 năm 2015
132. Nguyễn, Thị Ánh.
Người kể chuyện trong tiểu thuyết tự truyện Việt Nam đương đại (khảo sát qua một số tác
phẩm tiêu biểu)/ Nguyễn Thị Ánh: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận
văn học: 60.22.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 100 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8526
Phân loại (DDC): 895.922308209351
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí thuyết về khái niệm người kể chuyện. Phân tích quy luật
chuyển kênh và chức năng của nhân vật người kể chuyện trong tiểu thuyết tự truyện cùng với
một số loại hình người kể chuyện trong tiểu thuyết tự truyện.
Người hướng dẫn : Lê Trà My - TS
133. Nguyễn, Thị Hồng Huệ.
Chất trào lộng trong truyện ngắn Tô Hoài sau 1975/ Nguyễn Thị Hồng Huệ: Luận văn Thạc
sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam hiện đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 95 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8519
Phân loại (DDC): 895.922334
*Tóm tắt : Tổng quan những vấn đề chung về chất trào lộng trong truyện ngắn. Phân tích nội
dung trào lộng và một số thủ pháp nghệ thuật trong truyện ngắn Tô Hoài sau 1975; qua đó khẳng
định phong cách nghệ thuật độc đáo cũng như những đóng góp của nhà văn đối với văn học hiện
đại Việt Nam.
Người hướng dẫn : Trần Hạnh Mai - TS
134. Nguyễn, Thị Lộc.
Cảm hứng giáo huấn trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp/ Nguyễn Thị Lộc: Luận văn Thạc
sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học: 60.22.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2014 . - 117 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8514
Phân loại (DDC): 895.92234
*Tóm tắt : Nghiên cứu cảm hứng và cảm hứng giáo huấn trong truyện ngắn Nguyễn Huy
Thiệp. Phân tích chủ đề giáo huấn và số phận nhân vật giáo huấn, ngôn ngữ giáo huấn, giọng
điệu giáo huấn trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Tùng - TS
135. Nguyễn, Thị Nhạn.
Văn xuôi Thanh Châu trước năm 1945/ Nguyễn Thị Nhạn: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Ngữ
văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam hiện đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2014 . - 121 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8561
Phân loại (DDC): 895.92283208
*Tóm tắt : Khái quát về nhà văn Thanh Châu trong tiến trình văn học 1930 - 1945. Phân tích
những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong sáng tác của Thanh Châu, qua đó khẳng định
những đóng góp của nhà văn trong tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc.
Người hướng dẫn : Lê Hải Anh - TS

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội

46

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 07 năm 2015
136. Nguyễn, Thị Phƣơng Mai.
Nhân vật trẻ em trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư/ Nguyễn Thị Phương Mai: Luận văn
Thạc sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam hiện đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 95 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8570
Phân loại (DDC): 895.9228408
*Tóm tắt : Đôi nét về nhân vật trẻ em trong văn học Việt Nam hiện đại và vị trí nhân vật trẻ
em trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư. Nghiên cứu nhân vật trẻ em và những chủ đề chính
cùng nghệ thuật khắc họa nhân vật trẻ em trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Bình - PGS.TS
137. Phạm, Nam Thanh.
Ảnh hưởng của Phân tâm học đến tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng/ Phạm Nam Thanh: Luận
văn Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2014 . - 100 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8324
Phân loại (DDC): 895.922332
*Tóm tắt : Làm rõ bối cảnh lịch sử ra đời của Phân tâm học và những nội dung chủ yếu trong
Phân tâm học của S.Freud. Phân tích và làm rõ một số ảnh hưởng của tư tưởng triết học phân
tâm đối với các tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng. Trên cơ sở đó, luận văn một mặt góp phần cắt
nghĩa, lý giải về mặt triết học những phức tạp trong tư tưởng và sáng tạo nghệ thuật của Vũ
Trọng Phụng, từ đó cung cấp thêm cơ sở để nhận thức đúng đắn hơn những giá trị nghệ thuật
trong tiểu thuyết của nhà văn.
Người hướng dẫn : Đào Đức Doãn - TS
138. Phạm, Thị Hoa.
Văn tế Việt Nam thế kỉ XVIII - XIX/ Phạm Thị Hoa: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Ngữ văn,
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Trung đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014
. - 117 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8326
Phân loại (DDC): 895.922832
*Tóm tắt : Trình bày những vấn đề chung về văn tế Trung đại Việt Nam. Phân tích nội dung
và nghệ thuật phản ánh của văn tế Việt Nam thế kỉ XVIII - XIX. Qua đó góp phần vào việc giảng
dạy các bài văn tế trong nhà trường tiêu biểu là bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình
Chiểu.
Người hướng dẫn : Vũ Thanh - PGS.TS
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139. Phạm, Thị Thu Hƣơng.
Khuynh hướng thế tục trong văn xuôi Nguyễn Quang Thân giai đoạn sau 1986/ Phạm Thị
Thu Hương: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học: 60.22.01.20 .
- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 101 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8524
Phân loại (DDC): 895.92283408
*Tóm tắt : Tìm hiểu sơ lược về sự biểu hiện của khuynh hướng thế tục trong lịch sử văn học
và những tiền đề dẫn đến sự trỗi dậy mạnh mẽ của khuynh hướng thế tục trong văn học hiện nay
nói chung và văn xuôi Nguyễn Quang Thân nói riêng. Phân tích những biểu hiện của khuynh
hướng thế tục trong văn xuôi Nguyễn Quang Thân trên cấp độ thế giới hình tượng. Trên cơ sở đó
đưa ra những biểu hiện của khuynh hướng thế tục trong văn xuôi Nguyễn Quang Thân trên cấp
độ văn bản ngôn từ.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hải Phương - TS
140. Trần, Thị Hƣờng.
Đặc sắc trong tạp văn Nguyễn Việt Hà/ Trần Thị Hường: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Ngữ
văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam hiện đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2014 . - 104 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8422
Phân loại (DDC): 895.92284
*Tóm tắt : Nghiên cứu Tạp văn trên hành trình sáng tác của Nguyễn Việt Hà. Trên cơ sở đó
phân tích những đặc sắc trên phương diện nội dung và phương diện nghệ thuật của Tạp văn
Nguyễn Việt Hà.
Người hướng dẫn : Trần Văn Toàn - TS
141. Trần, Văn Công.
Tiểu thuyết tâm lí Vũ Trọng Phụng/ Trần Văn Công: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Ngữ văn,
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam hiện đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 .
- 114 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8520
Phân loại (DDC): 895.922332
*Tóm tắt : Cơ sở hình thành xu hướng tiểu thuyết tâm lí trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng.
Nghiên cứu các xu hướng tiếp cận và một số đặc sắc nghệ thuật của tiểu thuyết tâm lí Vũ Trọng
Phụng. Qua đó khẳng định những đóng góp quan trọng về tư tưởng và nghệ thuật tự sự của Vũ
Trọng Phụng ở mảng tiểu thuyết tâm lí.
Người hướng dẫn : Nguyễn Phượng - TS
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142. Trƣơng, Thị Ngọc Hoa.
Rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện trong dạy học văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 12/
Trương Thị Ngọc Hoa: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương
pháp dạy học tiếng Việt: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 114 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8420
Phân loại (DDC): 807.12
*Tóm tắt : Tìm hiểu về cơ sở lí luận và thực tiễn của việc rèn luyện KNTDPB trong bài văn
NLXH cho HS lớp 12. Đề xuất các biện pháp để rèn luyện KNTDPB trong bài văn NLXH cho
học sinh. Tiến hành thực nghiệm nhằm đánh giá tính khả thi của đề tài.
Người hướng dẫn : Phan Thị Hồng Xuân - TS
900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
143. Chu, Thị Thắm.
Hiện trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Hưng Yên/ Chu Thị Thắm: Luận văn
Thạc sỹ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học (Địa lí du lịch): 60.31.05.01 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 128 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8563
Phân loại (DDC): 915.9733
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về du lịch, tài nguyên du lịch nhân văn để vận
dụng vào đề tài nghiên cứu. Phân tích tiềm năng, hiện trạng khai thác tài nguyên nhân văn cho
phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên. Đề xuất các giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên
du lịch nhân văn của tỉnh.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Sơn - PGS.TS
144. Dƣơng, Thị Mai Thƣơng.
Tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Quảng Bình/ Dương Thị Mai Thương: Luận văn Thạc sỹ Khoa
học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học (Địa lí du lịch): 60.31.05.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2014 . - 137 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8350
Phân loại (DDC): 915.9745
*Tóm tắt : Tổng quan những vấn đề lí luận và thực tiễn của TCLT du lịch trên thế giới và
Việt Nam. Xác định các hình thức TCLT du lịch và tiêu chí đánh giá vận dụng cho cấp tỉnh.
Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến TCLT du lịch tỉnh Quảng Bình. Phân tích thực trạng các
hình thức và đề xuất một số giải pháp cụ thể cho TCLT du lịch tỉnh Quảng Bình đạt hiệu quả cao
và bền vững trong tương lai.
Người hướng dẫn : Lê Thông - GS.TS
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145. Đặng, Thị Oanh.
Tổ chức học sinh lĩnh hội kiến thức về thành tựu văn hoá trong dạy học Lịch sử ở trường
Trung học phổ thông (Vận dụng qua phần Lịch sử thế giới Cổ - Trung đại lớp 10 - chương trình
chuẩn)/ Đặng Thị Oanh: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lí luận và phương
pháp dạy học Lịch sử: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 99 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8568
Phân loại (DDC): 907.12
*Tóm tắt : Tìm hiểu các tài liệu viết về những vấn đề có liên quan đến việc tổ chức học sinh
lĩnh hội kiến thức về thành tựu văn hoá, trên cơ sở đó đề tài xác định nội dung, phương pháp
nghiên cứu. Khảo sát tình hình thực tiễn ở một số trường THPT về quan niệm và việc tổ chức HS
lĩnh hội kiến thức về thành tựu văn hoá, phân tích kết quả điều tra, rút ra các kết luận khái quát.
Tìm hiểu SGK Lịch sử lớp 10 (chương trình chuẩn) giai đoạn lịch sử thế giới Cổ - Trung đại để
xác định nội dung và đề xuất một số biện pháp sư phạm tổ chức HS lĩnh hội kiến thức về thành
tựu văn hoá trong thời kì lịch sử trên. Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở lớp 10 tại một trường
THPT để chứng minh tính khả thi của những biện pháp đã đề ra.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thế Bình - TS
146. Lê, Thị Huế.
Rèn luyện kĩ năng nhận thức tích cực cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường Trung học
phổ thông (vận dụng qua phần Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1954 - chương trình chuẩn)/ Lê
Thị Huế: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học
Lịch sử: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 135 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8583
Phân loại (DDC): 959.70712
*Tóm tắt : Tìm hiểu cơ sở lý luận về nhận thức tích cực, kỹ năng nhận thức tích cực cho HS
trong dạy học lịch sử. Nghiên cứu chương trình SGK, nội dung phần lịch sử Việt Nam từ 1945
đến 1954 trường THPT – chương trình chuẩn. Xác định yêu cầu và nội dung các kỹ năng nhận
thức tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường THPT. Đề xuất các biện pháp nhằm rèn
luyện kỹ năng nhận thức tích cực cho học sinh trong dạy học lịch sử. Điều tra, đánh giá thực
trạng việc rèn luyện kỹ năng nhận thức tích cực cho HS trong dạy học lịch sử ở trường THPT.
Người hướng dẫn : Kiều Thế Hưng - PGS.TS
147. Lê, Thị Phan.
Phát triển du lịch tỉnh Hải Dương/ Lê Thị Phan: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Địa lí, Chuyên
ngành: Địa lí học (Địa lí du lịch): 60.31.05.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 120 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8571
Phân loại (DDC): 915.9734
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển du lịch, xác định các tiêu chí để
vận dụng vào địa bàn nghiên cứu. Kiểm kê, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển du lịch
tỉnh Hải Dương. Phân tích thực trạng phát triển du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2000 - 2013.
Đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm phát triển du lịch tỉnh Hải Dương trong giai đoạn tiếp
theo.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Sơn - PGS.TS
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