Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 08 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
600. Công nghệ
160: Lôgich học
610: Y học và sức khoẻ
170: Đạo đức học
180. Triết học cổ đại…
620: Kỹ thuật và các hoạt…
200. Tôn giáo
630: Nông nghiệp
300. Khoa học xã hội
640: Quản lý nhà cửa và gia đình
310: Sưu tập thống kê tổng quát
650: Quản lý và các dịch vụ…
320: Khoa học chính trị
660: Kỹ thuật hóa học…
330: Kinh tế học
670: Công nghệ sản xuất
340: Luật pháp
680: Sản xuất sản phẩm…
350: Hành chính công và khoa học…
690: Nhà và xây dựng
370: Giáo dục
700. Nghệ thuật và vui chơi giải trí
400. Ngôn ngữ
800. Văn học và tu từ học
500. Khoa học tự nhiên và toán học
900. Lịch sử và địa lý
510: Toán học
520. Thiên văn học và khoa học…
910: Địa lý và du hành
530. Vật lý học
920: Tiểu sử, phả hệ học, huy hiệu
540. Hóa học và khoa học liên quan
930: Lịch sử thế giới cổ đại
550. Khoa học về trái đất
Trong từng ký hiệu của từng tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ tự như : Ngôn
ngữ, khổ sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu.
Trong đó: D = Kho đọc
M = Kho mượn
T = Kho tra cứu
TC – V/ = Kho Tạp chí đóng (P. 401)
G = Kho Giáo trình
LA = Kho Luận án
Ví dụ: VV-D1/0085
:Tài liệu Tiếng Việt, khổ vừa, kho đọc
AL-M/0100
:Tài liệu tiếng Anh khổ lớn, kho mượn
510G29/001
:Tài liệu kho Giáo trình
V-TK/1000
:Tài liệu kho Tra cứu
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MỤC LỤC
MÔN LOẠI

NỘI DUNG

TRANG

000.

Tin học, tri thức và hệ thống

100.

Triết học và Tâm lý học

200.

Tôn giáo

5

320.

Khoa học chính trị

6

330.

Kinh tế

7-9

370.

Giáo dục

9-15

380.

Thương mại, phương tiện truyền thông

16

390.

Phong tục, nghi lễ và văn hóa dân gian

16-17

400.

Ngôn ngữ

17-18

510.

Toán học

18-34

530.

Vật lí

35-37

540.

Hóa học

37-39

570.

Khoa học về sự sống, sinh học

39-40

590.

Động vật học

41-42

600.

Công nghệ

42-43

800.

Văn học và tu từ học

43-48

900.

Lịch sử và Địa lí

49-50
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000. TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
001. Nguyễn, Sơn Hà.
Đánh giá năng lực người học và vận dụng trong đánh giá kết quả học tập môn Tin học văn
phòng tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên/ Nguyễn Sơn Hà: Luận văn Thạc sỹ Khoa
học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn kỹ thuật công nghiệp:
60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 106 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8709
Phân loại (DDC): 004.071159714
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đánh giá năng lực người học. Nghiên cứu nội
dung đánh giá năng lực người học trong đánh giá kết quả học tập Tin học văn phòng tại trường
Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Thực nghiệm sư phạm.
Người hướng dẫn : Lê Huy Hoàng - PGS.TS
100. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÍ HỌC
002. Bùi, Thị Phƣợng.
Kỹ năng giao tiếp của học sinh Trung học cơ sở người dân tộc Tày ở tỉnh Bắc Kạn/ Bùi Thị
Phượng: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Tâm lý, Chuyên ngành: Tâm lý học: 60.31.04.01 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 99 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8636
Phân loại (DDC): 153.60899591059713
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giao tiếp của học sinh THCS người
dân tộc thiểu số. Tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số biện pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp
cho học sinh THCS người dân tộc Tày tỉnh Bắc Kạn
Người hướng dẫn : Phùng Thị Hằng - TS
003. Bùi, Thị Thu.
Phát huy các giá trị đạo đức gia đình truyền thống ở nước ta hiện nay/ Bùi 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 . - 124 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8598
Phân loại (DDC): 173.09597
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận của việc phát huy các giá trị đạo đức gia đình truyền
thống ở nước ta hiện nay. Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm
phát huy các giá trị đạo đức gia đình truyền thống ở nước ta hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Danh Bình - TS
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004. Đặng, Thị Hạnh.
Xung đột tâm lý trong quan hệ với cha mẹ của học sinh Trung học phổ thông/ Đặng Thị
Hạnh: Luận văn Thạc sỹ Khoa học tâm lý, Chuyên ngành: Tâm lý học: 60.31.04.01 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 135 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8536
Phân loại (DDC): 155.646
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về xung đột, xung đột tâm lý và xung đột tâm lý trong quan hệ với
cha mẹ của học sinh THPT. Khảo sát thực trạng và đề xuất một số biện pháp khắc phục, hạn chế
những xung đột tâm lý trong quan hệ với cha mẹ của học sinh THPT.
Người hướng dẫn : Đỗ Thị Hạnh Phúc - PGS.TS
005. Nguyễn, Hƣơng Giang.
Nhu cầu giao tiếp của học sinh Trung học cơ sở có hành vi bạo lực học đường/ Nguyễn
Hương Giang: Luận văn Thạc sỹ Khoa học tâm lý học, Chuyên ngành: Tâm lý học: 60.31.04.01 .
- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 85 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/9177
Phân loại (DDC): 153.60712
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về nhu cầu giao tiếp của học sinh THCS có hành vi bạo lực học
đường. Khảo sát thực trạng nhu cầu giao tiếp của học sinh THCS có hành vi bạo lực học đường
và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu giao tiếp của các em. Đề xuất một số biện pháp tâm lý giáo
dục nhằm nâng cao nhu cầu giao tiếp đúng đắn với các bạn bè của các em học sinh THCS.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Bình - PGS.TS
006. Nguyễn, Thị Thu Hiền.
Phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của sinh viên các trường Đại học Sư phạm
ở Hà Nội hiện nay/ Nguyễn 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 . - 109 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8594
Phân loại (DDC): 121.0711
*Tóm tắt : Luận chứng về tầm quan trọng của việc phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong
học tập của sinh viên các trường Đại học Sư phạm ở Hà Nội hiện nay. phân tích làm rõ tính đặc
thù của sinh viên các trường Đại học Sư phạm ở Hà Nội với tư cách là chủ thể nhận thức trong
học tập và thực trạng việc phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập. Đề xuất một số giải
pháp nhằm phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của sinh viên các trường Đại học Sư
phạm ở Hà Nội hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Nga - PGS.TS
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007. Phạm, Thị Kiệm.
Hành vi lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng/ Phạm Thị Kiệm: Luận văn Thạc sỹ Tâm lí
học, Chuyên ngành: Tâm lí học: 60.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 109 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8632
Phân loại (DDC): 153.8308833947
*Tóm tắt : Nghiên cứu một số vấn đề tâm lý học về: hành vi, hàng hóa, người tiêu dùng, hành
vi lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn hàng
hóa của người tiêu dùng. Khảo sát và đánh giá thực trạng hành vi lựa chọn hàng hóa của người
tiêu dùng. Đề xuất biện pháp tác động và thực nghiệm tác động (ở mức thử nghiệm) nhằm trợ
giúp hành vi lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Uẩn - GS.TS
008. Phạm, Thị Thanh Loan.
Giáo dục Đạo Hiếu cho học sinh Trung học phổ thông ở thành phố Hải Phòng hiện nay/
Phạm Thị Thanh Loan: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học:
60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 93 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8313
Phân loại (DDC): 173.071259735
*Tóm tắt : Làm rõ khái niệm, nội dung của giáo dục Đạo Hiếu; chỉ ra thực trạng của việc giáo
dục Đạo Hiếu cho học sinh THPT ở Hải Phòng hiện nay; Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng
cao hiệu quả giáo dục Đạo Hiếu cho học sinh THPT ở Hải phòng trong điều kiện hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thọ - TS
200. TÔN GIÁO
009. Nguyễn, Thị Linh Thùy.
Giải mã một số biểu tượng trong Thủy lục toàn tập/ Nguyễn Thị Linh Thùy: Luận văn Thạc
sỹ Việt Nam học, Chuyên ngành: Việt Nam học: 60.22.01.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2014 . - 119 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8864
Phân loại (DDC): 203.7
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí thuyết về biểu tượng và tổng quan về Thủy lục toàn tập. Khảo
sát nhóm biểu tượng âm giới và ngũ phương trong Thủy lục toàn tập. Trên cơ sở đó phân tích
văn hóa người Việt phản ánh qua biểu tượng trong Thủy lục toàn tập.
Người hướng dẫn : Dương Tuấn Anh - TS
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320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
010. Lê, Thị Thanh Hải.
Chính sách châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ từ năm 2009 đến nay/ Lê Thị Thanh Hải:
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 . - 108 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8593
Phân loại (DDC): 327.7305
*Tóm tắt : Nghiên cứu những nhân tố khách quan và chủ quan tác động đến chính sách châu
Á - Thái Bình Dương của Mỹ từ năm 2009 đến nay. Làm rõ những nội dung quá trình triển khai
chính sách châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ đối với khu vực. Phân tích những tác động của
quá trình Mỹ triển khai chiến lược mới ở chấu Á - Thái Bình Dương. Trên cơ sở đó rút ra một số
bài học cho việc định hướng chính sách đối ngoại trong tình hình hiện nay.
Người hướng dẫn : Văn Ngọc Thành - PGS.TS
011. Nguyễn, Thị Thúy.
Dạy học phần "Công dân với kinh tế" theo định hướng năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh
trường THPT Từ Sơn, Bắc Ninh/ 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 . - 109 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8303
Phân loại (DDC): 320.4071259727
*Tóm tắt : Làm sáng tỏ cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc phát triển năng lực sáng tạo
cho học sinh. Khảo sát thực trạng dạy học, thiết kế giáo án thực nghiệm tiến hành thực nghiệm
đối chứng để làm rõ tính đúng đắn khả thi và đưa ra quy trình, điều kiện, những biện pháp của
việc giảng dạy phần Công dân với kinh tế theo định hướng triển năng lực tư duy sáng tạo cho
học sinh trường Trung học phổ thông Từ Sơn, Bắc Ninh.
Người hướng dẫn : Nguyễn Đức Thìn - TS.GVC
012. Vũ, Đức Thụy.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy xã, thị trấn huyện An Dương thành phố
Hải Phòng hiện nay/ Vũ Đức Thụy: Luận văn Thạc sỹ Khoa học triết học, Chuyên ngành: Triết
học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 107 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8540
Phân loại (DDC): 324.2597075092
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc cần thiết nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
chủ chốt cấp ủy xã, thị trấn hiện nay. Làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp hữu hiệu
nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy xã thị trấn Huyện An Dương, thành
phố Hải Phòng từ 2005 đến nay
Người hướng dẫn : Lê Văn Đoán - PGS.TS
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330. KINH TẾ HỌC
013. Bùi, Thị Tin.
Đánh giá thực trạng tài nguyên nước phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội/ Bùi Thị Tin:
Luận văn Thạc sỹ Khoa học Địa lý, Chuyên ngành: Địa lý tự nhiên: 60.44.02.17 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 127 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8542
Phân loại (DDC): 333.9100959739
*Tóm tắt : Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc đánh giá tài nguyên nước tỉnh Nam Bộ. Đánh
giá thực trạng tài nguyên nước tỉnh Ninh Bình. Sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thục Nhu - PGS.TS
014. Cao, Thị Phƣơng Thảo.
Sự phát triển kinh tế - xã hội của Cuba từ sau khi Raul Castro lên nắm quyền (từ 2008 đến
nay)/ Cao Thị Phương Thảo: 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 . - 103 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8591
Phân loại (DDC): 330.9729109051
*Tóm tắt : Đưa ra những nhận định đánh giá về tiến trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung
của Cuba dưới hai thời kỳ của hai nhà lãnh đạo: Fidel Castro và Raul Castro. Làm rõ được những
nỗ lực của Đảng, chính phủ và nhân dân Cuba đã gặt hái được những thành tựu đáng kinh ngạc
trong mọi mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, đối ngoại và khẳng định được vai trò lãnh đạo
tài tình của người đứng đầu HĐNN. Từ đó, đưa ra dự báo về tương lai phát triển của Cuba.
Người hướng dẫn : Hoàng Phong Hà - TS
015. Hoàng, Thị Huyền.
Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam/ Hoàng Thị Huyền:
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 . - 124 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/9153
Phân loại (DDC): 333.760959737
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về tài nguyên đất và đánh
giá tài nguyên đất đối với phát triển nông nghiệp. Phân tích thực trạng phân bố tài nguyên đất,
chất lượng đất nhằm định hướng sản xuất một số loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao,
bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cụ thể, khoa học và mang tính khả thi.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thục Nhu - PGS.TS
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016. Lê, Thị Hằng.
Công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 1997 - 2013/ Lê Thị Hằng: 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.
Kí hiệu kho : .V-LA1/9148
Phân loại (DDC): 338.0959737
*Tóm tắt : Phân tích những yếu tố tác động đến sự phát triển của công nghiệp Hà Nam giai
đoạn 1997- 2013 để làm rõ những thuận lợi và khó khăn của ngành công nghiệp tỉnh Hà Nam
trong giai đoạn này. Nghiên cứu quy mô sản xuất, cơ cấu và giá trị sản xuất công nghiệp của Hà
Nam giai đoạn 1997- 2013, tổng kết những thành tựu đạt được và hạn chế còn tồn tại. Từ đó đưa
ra tác động của công nghiệp Hà Nam tới tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trên cả hai phương
diện tích cực và tiêu cực.
Người hướng dẫn : Phạm Thị Tuyết - TS
017. Lƣu, Thị Thu Hà.
Phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên/ Lưu Thị Thu Hà: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Địa
lí, Chuyên ngành: Địa lí học (Địa lí kinh tế - xã hội): 60.31.05.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2014 . - 123 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8306
Phân loại (DDC): 338.0959714
*Tóm tắt : Tổng quan có chọn lọc những vấn đề lí luận và thực tiễn về phát triển công nghiệp
dưới góc độ địa lý học. Trình bày, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố
công nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Phân tích hiện trạng phát triển công nghiệp Thái Nguyên, trong
đó tập vào giai đoạn 2000 – 2012. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển công nghiệp tỉnh
Thái Nguyên đến 2020.
Người hướng dẫn : Lê Thông - GS.TS
018. Nguyễn, Thành Trung.
Rèn luyện các nguyên tắc tư duy biện chứng cho sinh viên trường Cao đẳng Hàng Hải I
thông qua giảng dạy Triết học Mác - Lê Nin/ Nguyễn Thành Trung: Luận văn Thạc sỹ Khoa học
Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 93 tr.
+ phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8534
Phân loại (DDC): 335.4110711
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về việc rèn luyện các nguyên tắc tư duy biện chứng cho sinh viên
trường Cao đẳng Hàng Hải I thông qua giảng dạy triết học Mác Lênin. Nghiên cứu thực trạng và
đề xuất giải pháp giảng dạy Triết học Mác Lênin với việc rèn luyện các nguyên tắc tư duy biện
chứng cho sinh viên trường Cao đẳng Hàng Hải I.
Người hướng dẫn : Hoàng Thúc Lân - TS
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019. Nguyễn, Thị Dung.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giai đoạn 2000 - 2013/
Nguyễn Thị Dung: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học (Kinh tế - xã
hội): 60.31.05.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 148 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8579
Phân loại (DDC): 330.959731
*Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh
tế. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới sự hình thành cơ cấu kinh tế huyện Chương Mỹ. Phân
tích thực trạng cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế Chương Mỹ giai đoạn 2000 – 2013. Đề
xuất các giải pháp xây dựng cơ cấu kinh tế huyện Chương Mỹ đến 2020 và 2025.
Người hướng dẫn : Đỗ Thị Minh Đức - GS.TS
020. Nguyễn, Văn Tiền.
Nghiên cứu đánh giá nguy cơ tai biến trượt lở đất của tỉnh Quảng Trị và đề xuất một số biện
pháp hạn chế/ Nguyễn Văn Tiền: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Địa lý
tự nhiên: 60.44.02.17 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 107 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8553
Phân loại (DDC): 333.730959747
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận và tổng quan về nghiên cứu tai biến trượt lở đất tỉnh Quảng Trị.
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng và đánh giá nguy cơ tai biến trượt lở đất tỉnh Quảng Trị trên
cơ sở ứng dụng mô hình trọng số và GIS.
Người hướng dẫn : Uông Đình Khanh - TS
370. GIÁO DỤC
021. Bế, Thị Hoài.
Phát triển vốn từ tiếng Việt cho trẻ dân tộc Tày 3-4 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học
về thế giới thực vật/ Bế Thị Hoài: 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 . - 106 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/9172
Phân loại (DDC): 372.4408995910597
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận của việc phát triển vốn từ tiếng Việt cho trẻ 3-4 tuổi dân tộc thiểu số.
Nghiên cứu thực trạng đề xuất biện pháp và thực nghiệm biện pháp phát triển vốn từ tiếng Việt
cho trẻ dân tộc Tày 3-4 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học về thế giới thực vật.
Người hướng dẫn : Đinh Hồng Thái - PGS.TS

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội

9

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 08 năm 2015
022. Bùi, Thị Huyền.
Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học môn Giáo dục học tại trường Đại học
Sư phạm kỹ thuật Nam Định/ Bùi Thị Huyền: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục học: 60.22.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . –
141 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8547
Phân loại (DDC): 370.7159738
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc vận dụng quan điểm sư phạm tương
tác trong dạy học môn Giáo dục học. Đề xuất các giải pháp tăng cường tính tương tác trong dạy
học môn Giáo dục học tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Trên cơ sở đó tiến hành thực
nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tỉnh khả thi của đề tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Phó Đức Hòa - PGS.TS
023. Bùi, Xuân Chình.
Quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực ở trường Trung cấp Nghề Giao thông Vận
tải Hưng Yên/ Bùi Xuân Chình: 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 . - 95 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8736
Phân loại (DDC): 373.246 0959733
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực ở trường trung
cấp nghề. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếp cận
năng lực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dạy học ở trường Trung cấp Nghề Giao
thông Vận tải Hưng Yên. Khảo nghiệm biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học
theo tiếp cận năng lực.
Người hướng dẫn : Trịnh Thúy Giang - TS
024. Đỗ, Văn Mƣời.
Quản lí hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh trường Trung học phổ
thông thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình/ Đỗ Văn Mười: 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 . - 109
tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8860
Phân loại (DDC): 373.17820959739
*Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ
nạn xã hội cho học sinh trường THPT. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp
đổi mới quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh của Hiệu trưởng
trường THPT thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Người hướng dẫn : Lê Phước Minh - PGS.TS
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025. Lại, Thị Duyên.
Quản lý dạy nghề theo tiếp cận năng lực thực hiện ở Trung tâm Dạy nghề quận Đống Đa
thành phố Hà Nội/ Lại Thị Duyên: 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 . - 100 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8610
Phân loại (DDC): 378.246068
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy nghề và quản lý hoạt động dạy nghề theo tiếp cận
năng lực thực hiện ở các trường và các Trung tâm Dạy nghề. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất
các biện pháp quản lý dạy nghề theo tiếp cận năng lực thực hiện ở Trung tâm Dạy nghề quận
Đống Đa thành phố Hà Nội và khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề
xuất.
Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Thanh - PGS.TS
026. Lê, Thị Lan.
Nhu cầu được giáo dục kĩ năng sống của sinh viên trường Đại học Hồng Đức/ Lê Thị Lan:
Luận văn Thạc sỹ Tâm lí học, Chuyên ngành: Tâm lí học: 60.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2014 . - 99 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8596
Phân loại (DDC): 378.0019
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc giáo dục kĩ năng sống, nhu cầu giáo dục kĩ năng
sống của sinh viên. Khảo sát thực trạng và đề xuất các biện pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu giáo
dục kĩ năng sống cho sinh viên ở trường Đại học Hồng Đức.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Mùi - TS
027. Ngô, Sỹ Tùng.
Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường Trung học cơ sở huyện ĐăK Nông/ Ngô Sỹ
Tùng: 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-LA1/8493
Phân loại (DDC): 373.01140959767
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về quan lý giáo dục đạo đức học sinh THCS. Nghiên cứu thực trạng
và đề xuất giải pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THCS huyện Đăk Mil, tỉnh
Đăk Nông.
Người hướng dẫn : Phan Văn Kha - GS.TS
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028. Nguyễn, Mạnh Hùng.
Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường Trung học cơ sở huyện
Yên Mô, tỉnh Ninh Bình/ Nguyễn Mạnh Hùng: 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-LA1/9159
Phân loại (DDC): 373.13340959739
*Tóm tắt : Nghiên cứu, hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản về quản lí ứng dụng công
nghệ thông tin trong dạy học ở trường THCS. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số
biện pháp quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường THCS huyện Yên
Mô tỉnh Ninh Bình.
Người hướng dẫn : Phan Thanh Long - PGS.TS
029. Nguyễn, Phƣơng Linh.
Năng lực hiểu học sinh của giáo viên bậc Trung học cơ sở/ Nguyễn Phương Linh: Luận văn
Thạc sỹ Tâm lý học, Chuyên ngành: Tâm lý học: 60.31.04.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2014 . - 114 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/0617
Phân loại (DDC): 373.019
*Tóm tắt : Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận của đề tài như hoạt động sư phạm của người
giáo viên, nhân cách của người giáo viên, năng lực sư phạm, năng lực hiểu học sinh. Khảo sát
đánh giá thực trạng đồng thời tìm ra nguyên nhân của giáo viên bậc THCS trên địa bàn nghiên
cứu. Đề xuất một số kiến nghị giúp giáo viên bậc THCS nâng cao năng lực hiểu học sinh, từ đó
xác định các tác động sư phạm phù hợp với học sinh của mình.
Người hướng dẫn : Phan Trọng Ngọ - PGS.TS
030. Nguyễn, Thanh Bình.
Quản lí hoạt động dạy học tiếng Anh của Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội/ Nguyễn Thanh Bình: 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-LA1/9151
Phân loại (DDC): 375.420959731
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở trường
THPT. Đánh giá thực trạng công tác và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng
Anh ở các trường THPT huyện Phú Xuyên – Thành phố Hà Nội.
Người hướng dẫn : Nguyễn Dục Quang - PGS.TS
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031. Nguyễn, Thị Hải Thanh.
Ứng dụng phần mềm Happykid hình thành khả năng đọc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường
Mầm non/ Nguyễn Thị Hải Thanh: 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 . - 116 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/9175
Phân loại (DDC): 372.40785
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận của việc ứng dụng phần mềm Happykid hình thành khả năng đọc
cho trẻ 5-6 tuổi ở trường Mầm non. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng phần
mềm Happykid hình thành khả năng đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường Mầm non.
Người hướng dẫn : Đinh Hồng Thái - PGS.TS
032. Nguyễn, Thị Nga.
Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong các trường Tiểu học quận Ngô
Quyền - Hải Phòng/ Nguyễn Thị Nga: 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. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8865
Phân loại (DDC): 372.01190959735
*Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lí luận về quản lí và quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho
học sinh trong các trường Tiểu học. Đánh giá thực trạng và đề xuất những biện pháp quản lí hoạt
động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong các trường Tiểu học quận Ngô Quyền - Hải
Phòng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thu Hằng - TS
033. Nguyễn, Văn Hảo.
Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Phổ thông Dân tộc Nội trú
cấp huyện/ Nguyễn Văn Hảo: 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 . - 112 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8686
Phân loại (DDC): 373.112
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường
Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) cấp huyện. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các biện
pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường PTDTNT cấp huyện tỉnh
Phú Thọ.
Người hướng dẫn : Đặng Thành Hưng - PGS.TS
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034. Nguyễn, Văn Tuân.
Quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh trường Tiểu học huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
thông qua các hoạt động trải nghiệm/ Nguyễn Văn Tuân: 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 . - 123 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8595
Phân loại (DDC): 372.01140959733
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh trường Tiểu
học. Đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh trường
Tiểu học huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên thông qua các hoạt động trải nghiệm.
Người hướng dẫn : Vương Thanh Hương - PGS.TS
035. Phùng, Quang Phát.
Nghiên cứu biện pháp nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên giáo dục thể chất trường
Cao đẳng Tuyên Quang/ Phùng Quang Phát: 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 . - 85 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8724
Phân loại (DDC): 378.12509597153
*Tóm tắt : Tổng quan về khái niệm năng lực, năng lực sư phạm, cấu trúc năng lực sư phạm
của người giáo viên nói chung và người giáo viên giáo dục thể chất nói riêng. Nghiên cứu thực
trạng năng lực sư phạm của sinh viên giáo dục thể chất trường cao đẳng Tuyên Quang. Thực
nghiệm sư phạm.
Người hướng dẫn : Bùi Quang Hải - TS
036. Trần, Trung Huy.
Biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn ở các trường Trung học cơ sở huyện Kinh Môn tỉnh
Hải Dương/ Trần Trung Huy: 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 . - 103 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/9143
Phân loại (DDC): 373.1120959734
*Tóm tắt : Nghiên cứu một số lí luận về hoạt động chuyên môn của giáo viên trường THCS
và quản lí hoạt động chuyên môn trường THCS. Khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động
chuyên môn, thực trạng quản lí hoạt động chuyên môn ở các trường THCS huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương và lí giải nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất một số biện pháp hoàn thiện, tăng
cường quản lí hoạt động chuyên môn của Hiệu trưởng ở trường THCS huyện Kinh Môn - tỉnh
Hải Dương.
Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Uẩn - GS.TS
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037. Trịnh, Thị Kim Dung.
Quản lí hoạt động dạy học môn Ngữ văn của Trưởng bộ môn ở một số Trung tâm Giáo dục
Thường xuyên tỉnh Hải Dương/ Trịnh Thị Kim Dung: 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-LA1/8574
Phân loại (DDC): 374.11020959734
*Tóm tắt : Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động dạy học của trưởng bộ
môn ở Trung tâm GDTX. Khảo sát thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động dạy
học môn Ngữ văn của trưởng bộ môn ở một số Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương nhằm nâng
cao chất lượng dạy học.
Người hướng dẫn : Đỗ Thị Hạnh Phúc - PGS.TS
038. Vũ, Hồng Quân.
Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS của phòng Giáo dục
và Đào tạo huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình/ Vũ Hồng Quân: 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 . - 87
tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/9023
Phân loại (DDC): 373.110959738
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
THCS. Tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động BDTX cho đội ngũ
giáo viên THCS của Phòng GD & ĐT huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Người hướng dẫn : Phạm Thị Kim Anh - TS
039. Y, Noel Knue.
Quản lý hoạt động tự học ở trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú cấp huyện, tỉnh Đăk
Nông / Y Noel Knue: 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 . - 93 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8492
Phân loại (DDC): 373.13943.0959767
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học ở trường THCS Dân tộc Nội trú cấp
huyện. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý hoạt động tự học ở trường THCS Dân
tộc Nội trú cấp huyện tỉnh Đăk Nông.
Người hướng dẫn : Trần Thị Minh Hằng - PGS.TS
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380. THƢƠNG MẠI, PHƢƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
040. Nguyễn, Thị Hằng.
Địa lý giao thông vận tải tỉnh Nghệ An/ Nguyễn Thị Hằng: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Địa
lí, Chuyên ngành: Địa lí kinh tế - xã hội: 60.31.05.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . –
136 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8307
Phân loại (DDC): 380.959742
*Tóm tắt : Tổng quan một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động giao thông vận tải.
Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố giao thông vận tải tỉnh Nghệ An.
Phân tích thực trạng phát triển và phân bố giao thông vận tải, hoạt động kinh doanh vận tải của
tỉnh thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp phát triển giao thông vận tải có hiệu quả đến năm
2020 và tầm nhìn 2030.
Người hướng dẫn : Lê Thông - GS.TS
041. Phí, Thị Nhài.
Địa lí ngành giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên/ Phí Thị Nhài: Luận văn Thạc sỹ Khoa học
Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học (Kinh tế - xã hội): 60.31.05.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2014 . - 129 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8513
Phân loại (DDC): 380.959733
*Tóm tắt : Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn về ngành giao thông vận tải. Đánh giá những
nhân tố tác động đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên. Phân tích
tình hình phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải, những thành tựu và hạn chế chủ yếu trong
giai đoạn từ 2000 - 2012. Đề ra những định hướng và giải pháp để phát triển ngành giao thông
vận tải tỉnh Hưng Yên.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Sơn - PGS.TS
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
042. Bùi, Thị Minh Lan.
Hát ru trong đời sống văn hóa dân gian của đồng bào Tày, Thái, Mường ở miền núi phía
Bắc/ Bùi Thị Minh Lan: Luận văn Thạc sỹ Việt Nam học, Chuyên ngành: Việt Nam học:
60.22.01.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 92 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8572
Phân loại (DDC): 398.808995905971
*Tóm tắt : Khái quát về hát ru và hát ru trong đời sống văn hóa dân gian của đồng bào Tày,
Thái, Mường miền núi phía Bắc. Phân tích bức tranh hiện thực muôn màu và nghệ thuật hát ru
trong đời sống dân gian của đồng bào Tày, Thái, Mường miền núi phía Bắc.
Người hướng dẫn : Trần Mạnh Tiến - PGS.TS
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043. Nguyễn, Đình Trƣờng.
Tín ngưỡng thờ Mẫu tại Hải Phòng hiện nay/ Nguyễn Đình Trường: Luận văn Thạc sỹ Khoa
học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 60.22.03.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . –
123 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8467
Phân loại (DDC): 398.410959735
*Tóm tắt : Khái quát và hệ thống hóa được những nội dung cơ bản liên quan đến tín ngưỡng
thờ Mẫu của người Việt. Khảo sát, nghiên cứu tín ngưỡng thờ Mẫu tại Hải Phòng hiện nay; đánh
giá rút ra đặc điểm tương đồng và khác biệt trong tín ngưỡng thờ Mẫu tại Hải Phòng với các
vùng miền, các tỉnh lân cận. Nêu lên những xu thế biến đổi của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hải Phòng
cũng như tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, bước đầu đề xuất một số kiến nghị và giải pháp
trong việc phát huy những giá trị tích cực và hạn chế những biểu hiện tiêu cực của tín ngưỡng
thờ Mẫu của người Việt ở Hải Phòng hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Bá Cường - TS
044. Trịnh, Thị Ngọc Thúy.
Truyện cười dân gian vùng Kinh Bắc nhìn từ góc nhìn văn hóa/ Trịnh Thị Ngọc Thúy: Luận
văn Thạc sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lý luận văn học: 60.22.01.20 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2014 . - 110 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8363
Phân loại (DDC): 398.70959727
*Tóm tắt : Khái quát về truyện cười dan gian và truyện làng cười trong không gian văn hóa
vùng Kinh Bắc. Nghiên cứu bức tranh hiện thực muôn màu và các phương thức thể hiện tiếng
cười trong truyện làng cười vùng Kinh Bắc.
Người hướng dẫn : Trần Mạnh Tiến - PGS.TS
400. NGÔN NGỮ
045. Nguyễn, Thị Kim Liên.
Câu quan hệ so sánh trong sử thi Êđê trên ba bình diện kết học - ngữ nghĩa - dụng học/
Nguyễn Thị Kim Liên: 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 . - 130 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8541
Phân loại (DDC): 495.92250182
*Tóm tắt : Nghiên cứu những vấn đề lý thuyết như ba bình diện nghiên cứu câu; giới thiệu về
câu quan hệ và câu quan hệ so sánh. Khảo sát câu quan hệ so sánh trong sử thi Êđê. Nghiên cứu
đặc điểm của câu quan hệ so sánh trong sử thi Ê đê trong ba bình diện: kết học - nghĩa học dụng học.
Người hướng dẫn : Lê Thị Lan Anh - TS
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046. Phạm, Thị Nghĩa.
Phó từ và công dụng thể hiện nghĩa hàm ẩn trong tiểu thuyết "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng/
Phạm Thị Nghĩa: 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 . - 117 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8532
Phân loại (DDC): 495.922576
*Tóm tắt : Cơ sở lý thuyết về hư từ, phó từ, nghĩa hàm ẩn. Thu nhập ngữ liệu, khảo sát thống
kê, phân loại các phó từ trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Tiến hành miêu tả và phân
tích đề xuất ra công dụng thể hiện nghĩa hàm ẩn của phó từ theo từng nhóm cụ thể.
Người hướng dẫn : Bùi Minh Toán - GS.TS
047. Phạm, Thị Ngọc Anh.
Nghiên cứu truyện Kiều theo hướng ngôn ngữ học: cách sử dụng câu hỏi của Nguyễn Du /
Phạm Thị Ngọc Anh: 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 . - 109 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8494
Phân loại (DDC): 495.92250182
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về lý thuyết hành vi ngôn ngữ, câu hỏi. Khảo sát thống
kê, phân loại các loại câu hỏi được Nguyễn Du sử dụng trong truyện Kiều ở các phương diện đặc
điểm hình thức và mục đích sử dụng. Vận dụng lý thuyết về hành vi ngôn ngữ để phân tích, mô
tả đặc điểm, hiệu quả của câu hỏi được dùng để biểu thị hành vi ngôn ngữ trực tiếp và gián tiếp
trong truyện Kiều - Nguyễn Du. Bước đầu đưa ra nhận xét về các loại câu hỏi được dùng để biểu
thị hành vi ngôn ngữ trực tiếp và gián tiếp trong truyện Kiều - Nguyễn Du.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Lương - PGS.TS
510. TOÁN HỌC
048. Bùi, Thị Mai.
K - metric Kobayashi trong không gian phức/ Bùi Thị Mai: 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 . 25 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8867
Phân loại (DDC): 515.9
*Tóm tắt : Trình bày lại một số khái niệm và kết quả cơ bản của giải tích phức và giải tích
hyperbolic. Trên cơ sở đó nghiên cứu về đặc điểm tính hyperbolic của không gian phức thông
qua k - metric Kobayashi.
Người hướng dẫn : Phạm Nguyễn Thu Trang - TS
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049. Cao, Quốc Toản.
Xây dựng phép co rút tia không giãn và xấp xỉ không điểm của toán tử Accretive/ Cao Quốc
Toản: 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 . - 35 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8618
Phân loại (DDC): 515.732
*Tóm tắt : Trình bày những kiến thức chuẩn bị cho việc xây dựng phép co rút tia không giãn:
cấu trúc chuẩn tắc, ánh xạ không giãn, không gian trơn và không gian trơn đều, ánh xạ đối ngẫu
chuẩn tắc...Trên cơ sở đó nghiên cứu sự hội tụ mạnh của các dãy lặp tới không điểm của ánh xạ
m - accretive trong không gian Banach trơn đều và không gian Banach phản xạ có ánh xạ đối
ngẫu liên tục yếu.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Khiêm - TS
050. Doãn, Thị Kim Dung.
Phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng/ Doãn Thị Kim Dung: Luận văn Thạc sỹ Khoa học
Toán học, Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: 60.46.01.06 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 77 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8693
Phân loại (DDC): 519.232
*Tóm tắt : Trình bày tóm tắt một số kiến thức về chuỗi thời gian, mômen của biến ngẫu
nhiên, hàm tương quan.... Trình bày lý thuyết một số mô hình chuỗi thời gian như mô hình AR,
mô hình MA, mô hình ARMA, mô hình ARCH_GARCH... Trình bày ứng dụng mô hình
ARCHGARCH trong phân tích rủi ro của một số cổ phiếu.
Người hướng dẫn : Trần Trọng Nguyên - TS
051. Dƣơng, Đức Thế.
Bất đẳng thức trong hình học và vấn đề ứng dụng của tâm tỉ cự vào giải toán/ Dương Đức
Thế: Luận văn Thạc sỹ Toán học, Chuyên ngành: Hình học tôpô: 60.46.01.05 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2014 . - 71 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8469
Phân loại (DDC): 516
*Tóm tắt : Trình bày tính chất quan trọng của tâm tỉ cự và đưa ra một số bài toán chọn lọc mà
cách giải của chúng cho thấy vai trò quan trọng của tâm tỉ cự trong việc giải toán. Nghiên cứu
các bất đẳng thức trong hình học phẳng, hình học không gian, nhiều bài toán được trích từ các đề
thi học sinh giỏi, đề thi vô địch các nước, vô địch khu vực và đề thi IMO.
Người hướng dẫn : Nguyễn Doãn Tuấn - PGS.TS
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052. Đào, Thị Bích Quỳnh.
Luật số lớn cho dãy và mảng của các biến ngẫu nhiên/ Đào Thị Bích Quỳnh: Luận văn Thạc
sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: 60.46.01.06 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 48 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8667
Phân loại (DDC): 519.2
*Tóm tắt : Trình bày vắn tắt một số kiến thức chuẩn bị, luật mạnh số lớn MarcinkiewiczZyqmund. Trình bày một số dạng tổng quát luật mạnh số lớn cho các tổng có trọng số.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Hùng - TS
053. Đặng, Thị Thanh.
Tính Taut của miền Taut địa phương trong không gian phức/ Đặng Thị Thanh: Luận văn
Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích (Giải tích hàm): 60.46.01.02 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 31 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8861
Phân loại (DDC): 515.9
*Tóm tắt : Trình bày một số khái niệm và định lí quan trọng của giải tích phức hyperbolic.
Trên cơ sở đó đưa ra điều kiện cần và đủ của tính taut của miền taut địa phương trong không
gian phức hyperbolic Brody yếu thông qua tính chất Schottky của không gian phức và thông qua
các hàm điều hòa dưới peak và antipeak địa phương.
Người hướng dẫn : Phạm Nguyễn Thu Trang - TS
054. Đinh, Ngọc Diệp.
Phương pháp Monte-Carlo và ứng dụng giải hệ phương trình đại số tuyến tính/ Đinh Ngọc
Diệp: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán
học: 60.46.01.06 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 68 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8731
Phân loại (DDC): 519.23
*Tóm tắt : Cơ sở lý thuyết của phương pháp Monte-Carlo và mô hình Neumann-Ulam tạo
ước lượng không chênh của nghiệm hệ phương trình đại số tuyến tính. Ứng dụng phương pháp
Monte - Carlo vào giải hệ phương trình đại số tuyến tính.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Khải - TS
055. Đinh, Thị Xiêm.
Sự phân bố giá trị của ánh xạ Gauss lagrange trong mặt cầu giả Affine/ Đinh Thị Xiêm:
Luận văn Thạc sỹ Khoa học toán học, Chuyên ngành: Hình học và Tô pô: 60.46.01.05 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 32 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8714
Phân loại (DDC): 516.9
*Tóm tắt : Giới thiệu kiến thức cơ bản về mặt Riemann affine. Giới thiệu và làm rõ các định
lý tính rẽ nhánh hoàn toàn của ánh xạ Gauss lagrange của mặt giải affine đầy và mặt giả affine
đầy yếu.
Người hướng dẫn : Phạm Hoàng Hà - TS
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056. Đoàn, Thanh Phong.
Hội tụ theo tích phân của đa thức nội suy Kergin tại căn của đơn vị/ Đoàn Thanh Phong:
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 . - 51 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8622
Phân loại (DDC): 515.55
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức chuẩn bị về đa thức nội suy Kergin: đa thức nhiều biến,
phiếm hàm đơn hình nhiều biến, tỉ phần nhiều biến, đa thức nội suy Kergin thực. Trên cơ sở đó
nghiên cứu sự hội tụ trung bình của đa thức nội suy Kergin hai chiều.
Người hướng dẫn : Phùng Văn Mạnh - TS
057. Hoàng, Quốc Định.
Về một số loại toán ứng dụng các nguyên lý phổ quát/ Hoàng Quốc Định: 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-LA1/8508
Phân loại (DDC): 511
*Tóm tắt : Trình bày tiểu sử nhà toán học Dirichlet, các công trình toán học của Dirichlet, các
dạng phát biểu của nguyên lí Dirichlet và các bài tập vận dụng nguyên lí Dirichlet một cách hệ
thống. Nghiên cứu nguyên lí cực trị rời rạc: nguyên lí cực trị rời rạc, phần tử cực hạn, phương
pháp vận dụng nguyên lí cực trị rời rạc và các dạng bài tập ứng dụng linh hoạt nguyên lí này.
Trên cơ sở đó đưa ra nguyên lí xuống thang: tiểu sử nhà toán học Fermet, những công trình khoa
học của Fermet, nguyên lí xuống thang và sự vận dụng nguyên lí này trong giải toán.
Người hướng dẫn : Dương Quốc Việt - PGS.TS
058. Hoàng, Văn Thánh.
Về đường và mặt trong Hình học không gian/ Hoàng Văn Thánh: Luận văn Thạc sỹ Toán
học, Chuyên ngành: Hình học và tôpô: 60.46.01.05 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 92
tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8471
Phân loại (DDC): 516.23
*Tóm tắt : Xác định phương trình của một đường, một mặt; trên cơ sở đó tìm bài toán cực trị
trong Hình học giải tích và phương pháp giải một bài toán Hình học không gian bằng phương
pháp tọa độ.
Người hướng dẫn : Trần Văn Tấn - PGS.TSKH
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059. Huỳnh, Thanh Tiến.
Định lý Ceva - định lý Menelaus bài toán con bướm cho không gian chiều cao/ Huỳnh Thanh
Tiến: Luận văn Thạc sỹ Toán học, Chuyên ngành: Hình học - tôpô: 60.46.01.05 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 38 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8470
Phân loại (DDC): 516.22
*Tóm tắt : Trình bày lại một cách hệ thống các vấn đề về Định lý Menelaus, Định lý Ceva,
bài toán con bướm cho trường hợp không gian Euclid có chiều tùy ý. Trên cơ sở đó nghiên cứu
hệ thống phong phú các bài toán sơ cấp trong không gian hai chiều và ba chiều liên quan tới
Định lý Menelaus, Định lý Ceva, bài toán con bướm.
Người hướng dẫn : Trần Văn Tấn - PGS.TSKH
060. Khƣơng, Văn Thành.
Xấp xỉ ngẫu nhiên với thời gian rời rạc và xấp xỉ taylor mạnh./ Khương Văn Thành: Luận
văn Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học:
60.46.01.06 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 47 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8683
Phân loại (DDC): 519.623
*Tóm tắt : Trình bày những kiến thức về quá trình ngẫu nhiên, công thức Ito, phương trình vi
phân ngẫu nhiên, khai triển Taylor ngẫu nhiên. Đề cập một số tính chất về phân hoạch với thời
gian tổng quát và xấp xỉ, hội tụ mạnh, hội tụ yếu và ổn định, xấp xỉ Taylor, xấp xỉ Taylor - Uto
tổng quát.
Người hướng dẫn : Phạm Văn Kiều - PGS.TS
061. Lê, Thị Lệ Thủy.
Xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ giả co chặt trong không gian Hilbert/ Lê Thị Lệ Thủy:
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 . - 27 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8612
Phân loại (DDC): 515.733
*Tóm tắt : Trình bày những kiến thức chuẩn bị về một số tính chất hình học của không gian
Hilbert và một số kết quả chuẩn bị về ánh xạ giả co chặt trong không gian Hilbert. Nghiên cứu sự
hội tụ mạnh của các dãy lặp Mann và thuật toán CQ cho ánh xạ giả co chặt trong không gian
Hilbert.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Khiêm - TS
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062. Lê, Thị Thanh.
Hàm sinh và một số ứng dụng/ Lê Thị Thanh: 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 . - 85 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8681
Phân loại (DDC): 512.7
*Tóm tắt : Trình bày một số tính chất quan trọng của vành các chuẩn lũy thừa hình thức, giới
thiếu về phương pháp hàm sinh và cách tìm số hạng tổng quát của dãy số bằng hàm sinh. Trình
bày cách tính các tổng hữu hạn và chứng minh một số đồng nhất thức bằng hàm sinh, ứng dụng
của hàm sinh trong việc giải các bài toán đếm phức tạp.
Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Lộc - TS
063. Lục, Thị Thanh Thủy.
Sự hội tụ của đa thức nội suy Kergin và Hakopian tại dãy Leja của đĩa đơn vị/ Lục Thị
Thanh Thủy: 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 . - 42 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8615
Phân loại (DDC): 515.55
*Tóm tắt : Trình bày khái niệm tỉ phân nhiều biến và dùng nó để chứng minh định lí tồn tại
của đa thức nội suy Kergin, định lí về tồn tại đa thức nội suy Hakopian. Trên cơ sở đó nghiên
cứu đa thức nội suy Kergin và Hakopian tại dãy Leja.
Người hướng dẫn : Phùng Văn Mạnh - TS
064. Mai, Diệu Anh.
Một số lớp vành số học/ Mai Diệu Anh: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên
ngành: Đại số và lý thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 64 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8672
Phân loại (DDC): 512.4
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức cơ bản về nhóm, nhóm con, nhóm con chuẩn tắc, nhóm
thương, đồng cầu nhóm... Trình bày định nghĩa và một số tính chất về vành đa thức, vành nhân
tử hóa, vành chính, vành Euclid, mối liên hệ giữa vành chính và vành Euclid, cùng một số bài tập
Người hướng dẫn : Lê Thị Hà - TS
065. Ngô, Văn Thọ.
Bài toán nội suy và hàm Peak cho lớp Nevanlinna và lớp Smirnov/ Ngô Văn Thọ: 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 . - 42 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8623
Phân loại (DDC): 515.9
*Tóm tắt : Trình bày những kiến thức về: hàm điều hòa, hàm điều hòa dưới, hàm trội điều
hòa. Trên cơ sở đó nghiên cứu hai kết quả về nội suy và hàm Peak cho lớp hàm Nevanlinna và
cho lớp hàm Smirnov.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Trào - PGS.TS
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066. Nguyễn, Đức Hiếu.
Bài toán điều khiển được đối với phương trình vi phân bậc phân số nửa tuyến tính/ Nguyễn
Đức Hiếu: 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 . - 40 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8868
Phân loại (DDC): 515.35
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức cơ sở liên quan đến nửa nhóm, bài toán Cauchy, tính
điều khiển được của hệ tuyến tính. Chứng minh tính giải được của bài toán bằng phương pháp
xây dựng nghiệm xấp xỉ. Trên cơ sở đó đưa ra các điều kiện đủ đảm bảo cho hệ điều khiển được
xấp xỉ của hệ, đồng thời trình bày một ví dụ áp dụng.
Người hướng dẫn : Trần Đình Kế - TS
067. Nguyễn, Quyết Thắng.
Một số ứng dụng của lý thuyết đồng dư/ Nguyễn Quyết Thắng: 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 . - 86
tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8676
Phân loại (DDC): 512.72
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức về đồng dư thức, phương trình đồng dư và hệ phương
trình đồng dư. Đưa ra một số bài tập sử dụng lý thuyết đồng dư để giải các bài toán chia hết, bài
toán về phương trình đồng dư. Đặc biệt một số bài toán trong các bài thi Olympic, học sinh giỏi
quốc gia.
Người hướng dẫn : Nguyễn Đạt Đăng - TS
068. Nguyễn, Thanh Hòa.
Rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình cho học sinh lớp 8 trường Trung
học cơ sở/ Nguyễn Thanh Hòa: 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 . - 104 tr.
+ phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8628
Phân loại (DDC): 510.712
*Tóm tắt : Nghiên cứu lí luận về kỹ năng, kỹ năng giải toán, kỹ năng giải bài toán bằng cách
lập phương trình. Phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ năng giải bài toán bằng
cách lập phương trình cho học sinh lớp 8 trường THCS. Trên cơ sở đó bước đầu kiểm nghiệm
tính khả thi của biện pháp rèn luyện kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Người hướng dẫn : Vương Dương Minh - PGS.TS
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069. Nguyễn, Thị Chuyên.
Dưới thác triển của các hàm đa điều hòa dưới với giá trị biên/ Nguyễn Thị Chuyên: 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-LA1/8613
Phân loại (DDC): 515.53
*Tóm tắt : Trình bày các kiến thức chuẩn bị để có thể tiệm tiến đến các kiến thức của chương
sau: hàm đa điều hòa dưới, toán tử Monge-Ampère, các lớp Cegrell với giá trị biên là các hàm đa
điều hòa dưới cực đại. Nghiên cứu bài toán dưới thác triển trong lớp F (f) và cho thêm vài kết
quả mới theo hướng nghiên cứu này.
Người hướng dẫn : Lê Mậu Hải - GS.TSKH
070. Nguyễn, Thị Hồng Huế.
Rèn luyện kỹ năng chứng minh cho học sinh trong dạy học giải bài tập Hình học lớp 7
trường Trung học cơ sở/ Nguyễn Thị Hồng Huế: 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 . - 102 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8629
Phân loại (DDC): 516.00712
*Tóm tắt : Nghiên cứu lí luận về kĩ năng và kỹ năng chứng minh nói chung và vấn đề rèn
luyện kĩ năng chứng minh trong dạy học giải bài tập Hình học lớp 7 trường THCS. Tìm hiểu
thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm rèn luyện kĩ năng chứng minh cho học sinh trong dạy học
giải bài tập Hình học lớp 7 trường THCS. Trên cơ sở đó bước đầu thử nghiệm sư phạm để kiểm
nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài.
Người hướng dẫn : Vương Dương Minh - PGS.TS
071. Nguyễn, Thị Kim Thùy.
Sự hội tụ mạnh của dãy lặp Mann cải tiến/ Nguyễn Thị Kim Thùy: 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
. - 28 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8626
Phân loại (DDC): 515.732
*Tóm tắt : Trình bày những kiến thức và những kết quả về Hình học của không gian Banach,
ánh xạ không giãn, phép co rút tia không giãn, bổ đề kĩ thuật. Nghiên cứu sự hội tụ của dãy lặp
Mann cải tiến để tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn và không điểm của ánh xạ m accretive trong không gian Banach trơn đều.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Khiêm - TS
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072. Nguyễn, Thị Loan.
Hồi quy logistic và ứng dụng/ Nguyễn Thị Loan: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán học,
Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: 60.46.01.06 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2014 . - 66 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8668
Phân loại (DDC): 519.536
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê có liên quan đến hồi
quy logistic. Trình bày về mô hình hồi quy logistic và phương pháp ước lượng các hệ số trong
mô hình. Thử nghiệm ứng dụng hồi quy logistic trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhiêm yết
trên thị trường chứng khoán VN.
Người hướng dẫn : Trần Trọng Nguyên - TS
073. Nguyễn, Thị Luyên.
Sự phụ thuộc đuôi và ứng dụng/ Nguyễn Thị Luyên: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán học,
Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: 60.46.01.06 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2014 . - 57 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8669
Phân loại (DDC): 519.2
*Tóm tắt : Trình bày các khái niệm về lý thuyết cực trị nhiều chiều, khái niệm copula và hệ số
phụ thuộc đuôi. Đưa ra hai phương pháp ước lượng hệ số phụ thuộc đuôi. Nghiên cứu ứng dụng
sự phụ thuộc đuôi trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Người hướng dẫn : Trần Trọng Nguyên - TS
074. Nguyễn, Thị Minh Lý.
Một số nguyên lý và kỹ thuật trong các bài toán đếm/ Nguyễn Thị Minh Lý: 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 . - 95 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8682
Phân loại (DDC): 511.6
*Tóm tắt : Trình bày một số nguyên lý cơ bản gồm: nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, nguyên
lý bù trừ và các công thức tổ hợp gồm: hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, chỉnh hợp suy rộng, tổ hợp
suy rộng. Đồng thời áp dụng giải các bài toán đếm bằng phương pháp đếm sử dụng hàm sinh,
phương pháp dùng hệ thức truy hồi.
Người hướng dẫn : Trương Thị Hồng Thanh - TS
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075. Nguyễn, Thị Nga.
Sự hội tụ của Martingale tới hạn và Pramarts trong không gian Banach/ Nguyễn Thị Nga:
Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học:
60.46.01.06 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 42 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8359
Phân loại (DDC): 519.236
*Tóm tắt : Trinhf bày một số kiến thức về khái niệm khong gian Banach, martingale đơn trị
và một vài tính chất. Trình bày kết quả về sự hội tụ của mil, pramarts trong không gian Banach
và trong không gian Banach không có RNP.
Người hướng dẫn : Nguyễn Đức Mạnh - TS
076. Nguyễn, Thị Ninh.
Áp dụng nguyên lý Dirichlet và nguyên lý cực trị rời rạc trong việc giải một số bài toán sơ
cấp/ Nguyễn Thị Ninh: 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 . - 113 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8678
Phân loại (DDC): 512.7
*Tóm tắt : Trình bày về nguyên lý Dirichlet và một số ứng dụng giải toán sơ cấp. Nghiên cứu
về nguyên lý cực trị rời rạc và một số ứng dụng giải toán sơ cấp.
Người hướng dẫn : Lưu Bá Thắng - TS
077. Nguyễn, Thị Phƣơng Thảo.
Áp dụng nguyên lý xuống thang và các nguyên lý đếm cơ bản trong tổ hợp/ Nguyễn Thị
Phương Thảo: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số:
60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 109 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8680
Phân loại (DDC): 511.6
*Tóm tắt : Giới thiệu lịch sử của phương pháp xuống thang và nguyên lý xuống thang. Trình
bày một số ứng dụng của nguyên lý xuống thang cho phương trình nghiệm nguyên, cho các bài
toán hình học và một số bài toán khác. Trình bày một số nguyên lý cộng, nhân, bài trừ, định
nghĩa hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. Và giới thiệu một số phương pháp đếm nâng cao.
Người hướng dẫn : Lưu Bá Thắng - TS
078. Nguyễn, Thị Quỳnh Uyên.
Xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian Hilbert/ Nguyễn Thị Quỳnh
Uyên: 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 . - 29 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8614
Phân loại (DDC): 515.733
*Tóm tắt : Trình bày những kiến thức chuẩn bị về một số tính chất hình học của không gian
Hilbert, về ánh xạ không giãn, nguyên lí nửa đóng, toán tử dương... Nghiên cứu sự hội tụ mạnh
của thuật toán lặp tổng quát cho ánh xạ không giãn trong không gian Hilbert.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Trào - PGS.TS%Nguyễn Văn Khiêm - TS
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079. Nguyễn, Thị Thu Huyền.
Module tự do và module xạ ảnh/ Nguyễn Thị Thu Huyền: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán
học, Chuyên ngành: Đại số và lí thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . 65 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/9146
Phân loại (DDC): 512.4
*Tóm tắt : Trình bày các khái niệm về vành, ideal, vành chính, vành địa phương, module,
module con, module thương và đồng cấu module cùng với dãy khớp và tổng...Nghiên cứu những
vấn đề về module tự do và module xạ ảnh cùng mối liên hệ giữa chúng. Trên cơ sở đó đưa ra
phép giải tự do, phép giải xạ ảnh và tìm hiểu một số hàm tử, một số tính chất của chúng.
Người hướng dẫn : Lê Thị Hà - TS
080. Nguyễn, Thị Thúy Hồng.
Lý thuyết và bài tập về kiến thiết các tập số/ Nguyễn Thị Thúy Hồng: Luận văn Thạc sỹ
Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2014 . - 91 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-La1/8679
Phân loại (DDC): 512.7
*Tóm tắt : Xây dựng các số tự nhiên từ hệ tiên đề Peano, trình bày các phép toán trong tập N
và quan hệ thứ tự trong tập N. Trình bày cách xây dựng và tổ chức vành số nguyên, trường các
số hữu tỉ Q, trường các số thực R, trường số phức C. Cách giải phương trình bậc ba, bậc bốn
tổng quát trên C, định nghĩa, tính chất và cách xây dựng thể quaternion
Người hướng dẫn : Dương Quốc Việt - PGS.TS
081. Nguyễn, Thị Trang.
(LB∞) - Cấu trúc của không gian mầm các hàm chỉnh hình/ Nguyễn Thị Trang: Luận văn
Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích (Giải tích hàm): 60.46.01.02 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 37 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8862
Phân loại (DDC): 515.98
*Tóm tắt : Trình bày một số khái niệm cơ bản và tính chất của không gian vectơ tôpô và
không gian mầm hàm chỉnh hình; hàm đa điều hòa dưới trên không gian lồi địa phương. Trên cơ
sở đó nghiên cứu (LB∞) - cấu trúc của không gian mầm các hàm chỉnh hình.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Khuê - GS.TSKH
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082. Nguyễn, Thùy Dung.
Về bài toán ước lượng tập đạt được cho một số lớp hệ đa diện có trễ biến thiên/ Nguyễn
Thùy Dung: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích (Phương trình
vi phân và tích phân): 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 30 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8863
Phân loại (DDC): 515.3
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức về phương trình có trễ, phương trình trung tính và một
số kiến thức bổ trợ cho việc trình bày các kết quả chính. Nghiên cứu việc đánh giá tập đạt được
cho lớp hệ tuyến tính đa diện có trễ biến thiên nhận giá trị trên một đoạn dựa trên nội dung bài
báo. Trên cơ sở đó tìm được các điều kiện để ước lượng tập đạt được dạng bao lồi của các
elipsoid hoặc hình cầu cho một lớp hệ trung tính đa diện có trễ biến thiên với giá trị trên một
đoạn.
Người hướng dẫn : Lê Văn Hiện - TS
083. Nguyễn, Văn Nhân.
So sánh các hàm bất biến trên miền giả lồi mạnh/ Nguyễn Văn Nhân: 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 . - 36 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8625
Phân loại (DDC): 515.9
*Tóm tắt : Tìm hiểu kiến thức cơ bản của giải tích phức, một số tính chất của hàm Lempert,
khoảng cách Kobayashi, khoảng cách Carathédory. Nghiên cứu kết quả của Nikolov về sự so
sánh các hàm bất biến trên miền giả lồi mạnh.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Trào - PGS.TS
084. Nguyễn, Văn Phùng.
Điều khiển quá trình bước nhảy và ứng dụng/ Nguyễn Văn Phùng: Luận văn Thạc sỹ Khoa
học Toán học, Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: 60.46.01.06 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 52 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8684
Phân loại (DDC): 519.23
*Tóm tắt : Hệ thống hóa quá trình ngẫu nhiên điều khiển được với thời gian rời rạc, xích
Markov điều khiển được, xích Markov thuần nhất điều khiển được. Xây dựng mô hình bài toán
về điều khiển tối ưu quy trình xả nước.
Người hướng dẫn : Nguyễn Hồng Hải - TS
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085. Nguyễn, Văn Thảo.
Giới hạn nghịch và giới hạn thuận của một hệ module/ Nguyễn Văn Thảo: Luận văn Thạc sỹ
Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lí thuyết số: 60.46.01.94 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2014 . - 63 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/9145
Phân loại (DDC): 512.42
*Tóm tắt : Trình bày định nghĩa phạm trù, hàm tử, định nghĩa giới hạn thuận và giới hạn
nghịch của một hàm tử. Trên cơ sở đó nghiên cứu giới hạn nghịch của một hệ nghịch các module
và giới hạn thuận của một hệ thuận các module.
Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Lộc - TS
086. Nội, Thị Cúc.
Rẽ nhánh các nghiệm tuần hoàn cho một lớp các bất đẳng thức vi - biến phân trong không
gian hữu hạn chiều/ Nội Thị Cúc: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán
giải tích (Phương trình vi phân và tích phân): 60.46.01.02 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014
. - 43 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8871
Phân loại (DDC): 515.36
*Tóm tắt : Trình bày một số khái niệm, tính chất, định lí, bổ đề quan trọng của lí thuyết hàm
đa trị, lí thuyết bậc topo và bài toán rẽ nhánh. Trên cơ sở đó nghiên cứu cấu trúc tập nghiệm của
bài toán rẽ nhánh dưới một mô hình hoàn toàn khác, đó là bài toán nghiệm tuần hoàn của bất
đẳng thức vi - biến phân trong không gian hữu hạn chiều.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thành Anh - TS
087. Phạm, Ngọc Tƣởng.
Các bài toán đếm và ứng dụng/ Phạm Ngọc Tưởng: 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 . - 78 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8510
Phân loại (DDC): 511.322
*Tóm tắt : Trình bày một cách hệ thống các kiến thức cơ bản nhất về tập hợp cùng một số
nguyên lý và cấu hình tổ hợp. Tìm hiểu được một số thuật toán dùng cho Tin học. Mô tả tương
đối chi tiết những định lý và mệnh đề, bằng cách đưa ra một vài ví dụ sinh động, từ đó giúp
người đọc có thể hiểu được một cách dễ dàng.
Người hướng dẫn : Lê Đình Nam - TS
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088. Phạm, Thanh Tú.
Tích phân ngẫu nhiên/ Phạm Thanh Tú: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán học, Chuyên
ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: 60.46.01.06 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2014 . - 55 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8685
Phân loại (DDC): 519.22
*Tóm tắt : Trình bày một số vấn đề cơ bản liên quan đến ách xây dựng và tổ chức các loại
tích phân ngẫu nhiên như: tích phân theo chuyển động Brown, tích phân theo Martingale bình
phương khả tích, tích phân theo độ đo ngẫu nhiên trực giao,...
Người hướng dẫn : Phạm Văn Kiều - PGS.TS
089. Phạm, Trung Hiếu.
Một số bài toán chọn lọc về dãy số/ Phạm Trung Hiếu: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Toán
học, Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số: 60.46.01.04 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . 95 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8677
Phân loại (DDC): 512.72
*Tóm tắt : Nghiên cứu nội dung tìm số hạng tổng quát của dãy số và trình bày chi tiết một số
phương pháp tìm số hạng tổng quát của dãy số như : phương pháp sai phân và phương trình sai
phân, phương pháp chéo hóa ma trận, phương pháp hàm sinh,...
Người hướng dẫn : Nguyễn Đạt Đăng - TS
090. Phạm, Tùng Lâm.
Đại số Boole và Hàm Boole/ Phạm Tùng Lâm: 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 . - 87 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8511
Phân loại (DDC): 511.324
*Tóm tắt : Trình bày lại một cách chi tiết về các lí thuyết quen thuộc đó là lí thuyết về mệnh
đề, quan hệ và ánh xạ. Nghiên cứu chi tiết lí thuyết dàn là cơ sở cho việc nghiên cứu đại số
Boole. Trên cơ sở đó đưa ra nhiều ví dụ áp dụng cho các thuật toán tìm dạng tuyển chuẩn tắc của
hàm Boole như: phương pháp bản đồ Karnaugh, thuật toán Quine-McCluskey.
Người hướng dẫn : Lê Đình Nam - TS
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091. Somchith Thongphet.
Một số vấn đề về ước lượng không chệch/ Somchith Thongphet: Luận văn Thạc sỹ Khoa học
Toán học, Chuyên ngành: Lí thuyết xác suất và thống kê Toán học: 60.46.01.06 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 54 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8585
Phân loại (DDC): 519.287
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức nền về xác suất. Nghiên cứu những kiến thức cơ bản về
lí thuyết thống kê: khái niệm, định lí xoay quanh vấn đề ước lượng tham số. Phân tích về ước
lượng không chệch với phương sai cực tiểu và phương pháp để tìm các ước lượng này.
Người hướng dẫn : Trần Quang Vinh - TS
092. Trần, Chính Nhân.
Phương trình Monge - Ampère trong lớp F(Ω) với độ đo có giá trên tập đa cực/ Trần Chính
Nhân: 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-LA1/8620
Phân loại (DDC): 515.96
*Tóm tắt : Trình bày các kiến thức cơ sở của lí thuyết đa thế vị: hàm đa điều hòa dưới, toán tử
Monge - Ampère phức cho lớp hàm đa điều hòa dưới bị chặn địa phương, miền siêu lồi, tập đa
cực. Trên cơ sở đó tiến hành giải phương trình Monge - Ampère phức đối với các độ đo có giá
mang bởi tập đa cực trong lớp F(Ω).
Người hướng dẫn : Lê Mậu Hải - GS.TSKH
093. Trần, Thị Ánh.
Bao đóng nguyên của Ideal và bội Hilbert - Samuel/ Trần Thị Ánh: 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 . 54 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8509
Phân loại (DDC): 512.44
*Tóm tắt : Nghiên cứu sự phụ thuộc nguyên trên một ideal: bao đóng nguyên của ideal, bao
đóng nguyên qua quan hệ rút gọn, bao đóng nguyên của ideal là một ideal. Phân tích sự phụ
thuộc nguyên trên một vành: phần tử nguyên trên một vành, bao đóng nguyên của vành, ideal
nguyên tố trong mở rộng nguyên... Trên cơ sở đó đưa ra bội và bao đóng nguyên của ideal với
các nội dung: hàm và chuỗi Hilbert, đa thức Hilbert - Samuel, bội Hilbert - Samuel, đầy đủ hóa
của một nhóm aben tôpô, bội và bao đóng nguyên của ideal.
Người hướng dẫn : Trương Thị Hồng Thanh - TS
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094. Trần, Thị Nhƣ Nghĩa.
Liên phân số và phương trình Diophante/ Trần Thị Như Nghĩa: 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 . - 81
tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8671
Phân loại (DDC): 512.72
*Tóm tắt : Trình bày những kiến thức về liên phân số của hai dãy số thực cho trước, liên phân
số biểu diễn một số hữu tỉ và liên phân số biểu diễn số vô tỉ. Trình bày ba loại phương trình:
phương trình tuyến tính, phương trình Pelly phương trình Fermat và một số bài tập minh họa.
Người hướng dẫn : Lê Thị Hà - TS
095. Trần, Trung Kiên.
Số Lelong của kéo lùi các dòng dương đóng/ Trần Trung Kiên: 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 . 23 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8624
Phân loại (DDC): 515.96
*Tóm tắt : Tập hợp các kiến thức chuẩn bị từ cổ điển (Hàm điều hòa dưới, Hàm đa điều hòa
dưới, Định nghĩa về Dòng trong lí thuyết đa thế vị, Mầm của ánh xạ chỉnh hình) đến nâng cao
(Số Lelong của hàm đa điều hòa dưới, Số Lelong của dòng thương đóng song bậc (1,1), tập đa
cực). Trên cơ sở đó nghiên cứu số Lelong của phép kéo lùi dòng dương đóng với song bậc (1,1).
Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Diệu - GS.TSKH
096. Trần, Văn Trọng.
Nguyên lí so sánh mạnh đối với các hàm đa điều hòa dưới với năng lượng phức hữu hạn/
Trần Văn Trọng: 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 . - 30 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8619
Phân loại (DDC): 515.96
*Tóm tắt : Tập hợp các kiến thức chuẩn bị từ cổ điển (hàm điều hòa dưới, đa điều hòa dưới)
đến nâng cao (toán tử Monge - Ampère, dòng dương đóng); trình bày lại và chứng minh định lí
xấp xỉ cơ bản của Cegrell trên các miền siêu lồi bị chặn. Trên cơ sở đó nghiên cứu nguyên lí so
sánh cho các lớp năng lượng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Diệu - GS.TSKH
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097. Văn, Thị Hạnh.
Đường cong và đồ thị đa cực đầy trong C2/ Văn Thị Hạnh: 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 . 41 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8621
Phân loại (DDC): 515.98
*Tóm tắt : Trình bày các kiến thức cơ bản liên quan đến hàm điều hòa dưới, hàm đa điều hòa
dưới và tập đa cực. Trên cơ sở đó xây dựng đường cong và đồ thị đa cực đầy trong C2.
Người hướng dẫn : Phùng Văn Mạnh - TS
098. Vũ, Văn Thực.
Đại số ổn định của các siêu mặt giải tích thực trong C2/ Vũ Văn Thực: Luận văn Thạc sỹ
Khoa học Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích (Giải tích hàm): 60.46.01.02 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 47 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8877
Phân loại (DDC): 515.8
*Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức cơ sở về siêu mặt thực trong không gian phức. Trên cơ
sở đó nghiên cứu chi tiết các kết quả của Beloshapka về tính toán và phân loại các siêu mặt thực
kiểu vô hạn.
Người hướng dẫn : Dương Ngọc Sơn - TS
099. Vƣơng, Quốc Khoa.
Ứng dụng một số nguyên lý cơ bản trong việc giải bài toán Hình học/ Vương Quốc Khoa:
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 . - 74 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8468
Phân loại (DDC): 516
*Tóm tắt : Hệ thống một số kiến thức về nguyên lý Dirichlet, nguyên lý xuống thang, nguyên
lý cực trị rời rạc, nguyên lý đối ngẫu. Nghiên cứu ứng dụng một số nguyên lý cơ bản trong việc
giải toán hình học bằng cách chọn lọc một số bài tập và lời giải chi tiết về ứng dụng của các
nguyên lý cơ bản trong việc giải toán Hình học.
Người hướng dẫn : Nguyễn Doãn Tuấn - PGS.TS
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530. VẬT LÝ
100. Đào, Quang Thái.
Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy vi tính trong dạy học "Khảo sát thực
nghiệm chuyển động thẳng" - Vật lí 10/ Đào Quang Thái: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Vật lí,
Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2014 . - 88 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8869
Phân loại (DDC): 531.112078
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về việc xây dựng và sử dụng thiết bị thí
nghiệm kết nối với máy vi tính trong dạy học vật lí. Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết
nối với máy vi tính trong dạy học “ Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng” - Vật lí 10. Thực
nghiệm sư phạm ở các trường THPT nhằm đánh giá tính khả thi của các tiến trình dạy học đã
soạn thảo và sơ bộ đánh giá tính khả thi của thiết bị thí nghiệm đã chế tạo, qua đó tiến hành bổ
sung, sửa chữa các các tiến trình dạy học đã soạn thảo và thiết bị thí nghiệm đã thiết kế, chế tạo.
Người hướng dẫn : Nguyễn Anh Thuấn - TS
101. Lê, Thị Thùy Linh.
Kết hợp môi trường dạy học trên lớp và ngoài lớp trong việc hình thành nội dung kiến thức
chương "Cảm ứng điện từ" - Vật lí 11 nâng cao/ Lê Thị Thùy Linh: Luận văn Thạc sỹ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 104 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/9152
Phân loại (DDC): 538.40712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức hoạt động dạy học phát hiện
và giải quyết vấn đề. Thiết kế tiến trình tổ chức dạy học trên lớp và trên mạng một số kiến thức
trong chương “ Cảm ứng điện từ”- SGK vật lí 11 nâng cao. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm
sư phạm đánh giá hiệu quả của bản thiết kế hoạt động dạy học đã đề xuất.
Người hướng dẫn : Phạm Xuân Quế - PGS.TS
102. Lê, Văn Thuận.
Thiết kế chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm tương tác giữa hai dòng điện song song trong dạy
học Vật lý lớp 11 trung học phổ thông/ Lê Văn Thuận: Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục,
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2014 . - 81 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8362
Phân loại (DDC): 537.60712
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về lý luận dạy học vật lý, lý luận về chế tạo và sử dụng thiết bị thí
nghiệm trong dạy học vật lý, lô gic học,... Điều tra khảo sát tình hình dạy học bài tương tác giữa
hai dòng điện song song ở một số trường THPT. Thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm điện song
song ở trường THPT lớp 11. Thực nghiệm sư phạm.
Người hướng dẫn : Dương Xuân Quý - TS
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103. Mai, Thị Là.
Tính chất nhiệt động của các tinh thể lạnh phân tử N2 và CO với cấu trúc lục giác xếp chặt
trong các phép gần đúng điều hòa, cổ điển và phi điều hòa/ Mai Thị Là: Luận văn Thạc sỹ Vật
lí, Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí toán: 60.44.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2014 . - 111 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/9144
Phân loại (DDC): 530.1
*Tóm tắt : Tổng quan kết quả nghiên cứu lí thuyết và thực nghiệm về tính chất nhiệt động của
các tinh thể lạnh phân tử N2 và CO với cấu trúc lục giác xếp chặt. Nghiên cứu tính chất nhiệt
động của các tinh thể lạnh phân tử N2 và CO với cấu trúc lục giác xếp chặt bằng cách kết hợp
phương pháp thống kê mômen và phương pháp trường tự hợp. Áp dụng tính số đối với tính chất
nhiệt động của các tinh thể lạnh phân tử N2 và CO với cấu trúc lục giác xếp chặt bằng cách kết
hợp phương pháp thống kê mômen và phương pháp trường tự hợp và thảo luận kết quả.
Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Học - PGS.TS
104. Nguyễn, Thị Tâm.
Nghiên cứu tính chất đàn hồi của các tinh thể lạnh phân tử loại N2 với cấu trúc lập phương
tâm diện bằng phương pháp thống kê mômen/ Nguyễn Thị Tâm: Luận văn Thạc sỹ Vật lí,
Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí toán: 60.44.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 .
- 100 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8308
Phân loại (DDC): 530.1
*Tóm tắt : Tổng quan kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về tính chất đàn hồi của
các tinh thể lạnh phân tử loại N2. Nghiên cứu tính chất đàn hồi của tinh thể lập phương tâm diện
bằng phương pháp thống kê mômen. Áp dụng tính số đối với các đại lượng đàn hồi của các tinh
thể lạnh phân tử loại N2 với cấu trúc lập phương tâm diện ở áp suất P = 0 bằng phương pháp
thống kê mômen và thảo luận kết quả.
Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Học - PGS.TS
105. Thongphanh Xiayalee.
Hướng dẫn học sinh chế tạo và sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm đơn giản trong học tập
chương "Dòng điện xoay chiều" Vật lí lớp 9 ở trường Trung học cơ sở nước Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào/ Thongphanh Xiayalee: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí
luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 .
– 76 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8523
Phân loại (DDC): 537.6078
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của thí nghiệm, vai trò của thí nghiệm trong
dạy học và vị trí của thí nghiệm trong dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề. Khảo sát thực
trạng và đề xuất giải pháp việc chế tạo một số thí nghiệm đơn giản trong dạy học kiến thức
chương “Dòng điện xoay chiều” ở trường THCS nước Lào. Soạn thảo một số tiến trình dạy
học cụ thể có sử dụng phối hợp thí nghiệm tự tạo vào dạy học chương “Dòng điện xoay chiều”.
Tổ chức thực nghiệm sư phạm tại trường THCS Huyện Xay, Tỉnh U Đôm Xay (Lào), tổng kết và
rút ra một số kết luận cần thiết.
Người hướng dẫn : Trần Đức Vượng - TS
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106. Trần, Văn Tình.
Nghiên cứu các tính chất truyền dẫn của mô hình Hubbard lấp đầy một nửa trên mạng tổ
ong quang học/ Trần Văn Tình: 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 . - 76 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/9155
Phân loại (DDC): 530.4
*Tóm tắt : Trình bày tổng quan về mạng tổ ong, chỉ ra đặc điểm và cấu trúc đối xứng của
mạng này, xây dựng cấu trúc vùng năng lượng thu được chỉ ra hàm mật độ trạng thái không
tương tác trên mạng tổ ong. Nghiên cứu mô hình Hubbard, hình thức luận hàm Green, áp dụng
phương pháp gần đúng thế kết hợp CPA vào mô hình Hubbard xây dựng hàm Green phụ thuộc
tần số. Trên cơ sở đó tính số các hệ số truyền dẫn và rút ra các tính chất truyền dẫn của mô hình
Hubbard trong mạng tổ ong.
Người hướng dẫn : Lê Đức Ánh - TS
107. Vũ, Thế Nghĩa.
Toán tử pin trong lý thuyết trường/ Vũ Thế Nghĩa: 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
. - 52 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/9154
Phân loại (DDC): 530.14
*Tóm tắt : Nghiên cứu các tài liệu, giáo trình, sách có nội dung liên quan đến spin, toán tử
spin trong lý thuyết trường. Phân tích tổng quan mối liên hệ giữa các phép biến đổi và định luật
bảo toàn; sự đẳng hướng của không gian và phép quay trong đó. Trên cơ sở đó thiết lập toán tử
spin của các trường: trường vô hướng, trường Spinor, trường Vector, trường điện từ.
Người hướng dẫn : Hoàng Ngọc Long - GS.TS
540. HÓA HỌC
108. Đinh, Thị Tuyết.
Bước đầu nghiên cứu động học của quá trình oxi hóa xylen trên vật liệu than hoạt tính tẩm
oxit coban/ Đinh Thị Tuyết: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa học lý
thuyết và hóa lý: 60.44.01.19 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 52 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8627
Phân loại (DDC): 541.33
*Tóm tắt : tiến hành nghiên cứu tổng hợp được vật liệu COOx/AC có khả năng hấp phụ, đồng
thời có khả năng khử hấp phụ theo cơ chế phản ứng xúc tác dị thể để xử lý triệt để chất ô nhiễm
VOCs( hiệu suất ≈ 100%). Chứng minh được sự có mặt của CoOx trên than AC. Coban oxit dễ
bị khử trong khoảng nhiệt độ 300-5000C, khử mạnh nhất ở 4400C và vật liệu CoOx/AC có khả
năng hấp phụ oxi pha khí. Đề xuất kỹ thuật phản ứng phù hợp để xác định lượng xylen hấp phụ
bề mặt và lượng xylen đã tham gia phản ứng oxi hóa để quá trình oxi hóa xylen hấp phụ trên bề
mặt AC đạt 100% ở nhiệt độ thấp (2000C), cần thực hiện sự hấp phụ chưa bão hòa và tạo các „
vòng quay xúc tác‟.
Người hướng dẫn : Lê Minh Cầm - PGS.TS%Phùn Thị Lan - ThS
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109. Hoàng, Văn Đông.
Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano phát quang Y2O3: Ho3+, Sm3+/ Hoàng
Văn Đông: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa vô cơ: 60.44.01.13 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 59 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8597
Phân loại (DDC): 546.41
*Tóm tắt : Tổng quan về vật liệu phát quang pha tạp đất hiếm và các phương pháp tổng hợp
vật liệu. Khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện tổng hợp (nhiệt độ, nồng độ pha tạp...) lên tính
chất của vật liệu. Nghiên cứu hình thái vật liệu bằng TEM, SEM, cấu trúc vật liệu bằng phương
pháp nhiễu xạ tia X. Phân tích tính chất huỳnh quang và cơ chế phát quang của vật liệu nano chế
tạo được bằng kĩ thuật huỳnh quang.
Người hướng dẫn : Phạm Đức Roãn - PGS.TS
110. Ngô, Thị Chinh.
Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học 11 phần Phi Kim tiếp cận Pisa theo định
hướng phát triển năng lực cho học sinh/ Ngô Thị Chinh: 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 . - 125 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8569
Phân loại (DDC): 546.7076
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến đổi mới phương pháp dạy học và về bài tập
hóa học trong dạy học Hóa học. Tìm hiểu về chương trình đánh giá học sinh Quốc tế (PISA).
Tiến hành điều tra - quan sát, khảo sát, lấy ý kiến … của giáo viên, học sinh về hệ thống các bài
tập hóa học theo tiếp cận PISA. Thiết kế hệ thống bài tập hóa học phần phi kim lớp 11 theo
hướng tiếp cận PISA. Đề xuất một số hướng sử dụng hệ thống bài tập tiếp cận PISA trong dạy
học Hóa học phần Phi kim lớp 11 nhằm làm cho việc dạy học Hóa học gắn với thực tiễn cuộc
sống hơn, học sinh có hứng thú, say mê học tập hóa học…, từ đó nâng cao hiệu quả dạy học Hóa
học ở trường THPT.
Người hướng dẫn : Trần Trung Ninh - PGS.TS
111. Phạm, Thu Hằng.
Biên soạn, xây dựng hệ thống bài tập về mối liên hệ giữa cấu trúc - tính chất các chất vô cơ
nhóm Phi kim/ Phạm Thu Hằng: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa vô
cơ: 60.44.01.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 99 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8314
Phân loại (DDC): 546.7076
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về việc sử dụng bài tập Hóa học trong bồi
dưỡng học sinh giỏi Hóa học. Biên soạn, xây dựng hệ thống bài tập Hóa học về mối liên hệ giữa
cấu trúc - tính chất các chất vô cơ nhóm Phi kim. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả và
tính khả thi những biện pháp được đề xuất.
Người hướng dẫn : Lê Thị Hồng Hải - TS
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112. Phan, Văn Lợi.
Nghiên cứu thành phần hóa học trong cặn chiết Etylaxetat thân cây Dứa dại, pandanus
tetorius ở Vườn quốc gia Bạch Mã/ Phan Văn Lợi: 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 . - 83 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8704
Phân loại (DDC): 547
*Tóm tắt : Giới thiệu về cây dứa dại và thành phần hóa học của các trong chi pandanus công
dụng và dược tính. Thực nghiệm một số phương pháp để nghiên cứu thành phần hóa học trong
cặn chiết Etylaxetat thân cây Dứa dại tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Từ đó đưa ra kết quả thực
nghiệm.
Người hướng dẫn : Đặng Ngọc Quang - PGS.TS
570. KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH HỌC
113. Ngô, Thị Lƣơng.
Xây dựng và sử dụng tài liệu tự học tương tác để dạy học phần Sinh học tế bào - Sinh học 10
THPT/ Ngô Thị Lương: 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 . - 88 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/9149
Phân loại (DDC): 571.60712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về kỹ năng tự học của học sinh và việc xây dựng, sử
dụng tài liệu tự học tương tác nhằm rèn luyện kỹ năng tự học của học sinh. Điều tra tình hình tài
liệu tự học môn Sinh học hiện nay và thực trạng sử dụng tài liệu tự học tương tác trong dạy học
Sinh học để rèn luyện kỹ năng tự học của học sinh ở các trường THPT tại tỉnh Lai Châu. Phân
tích cấu trúc nội dung và thành phần kiến thức phần Sinh học tế bào - Sinh học 10 THPT, làm cơ
sở cho việc xây dựng tài liệu tự học. Nghiên cứu quy trình sử dụng tài liệu tự học tương tác phần
Sinh học tế bào - Sinh học 10 THPT. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi của việc sử
dụng tài liệu tự học tương tác khi dạy và học phần Sinh học tế bào.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Hiền - TS
114. Ngô, Thị Thu Trang.
Nghiên cứu khả năng sinh sản, sinh trưởng của Lợn Bản nuôi trong nông hộ ở huyện Thuận
Châu - tỉnh Sơn La/ Ngô Thị Thu Trang: 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 . - 90 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/9156
Phân loại (DDC): 571.8196330959718
*Tóm tắt : Xác định một số đặc điểm sinh học của lợn Bản. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,
sinh sản của lợn Bản trong điều kiện nông hộ tại huyện Thuận Châu, Sơn La. Trên cơ sở đó rút
ra kinh nghiệm chăn nuôi phù hợp với lợn Bản trong điều kiện của địa phương nhằm góp phần
nâng cao năng suất sinh sản và sinh trưởng của giống lợn này.
Người hướng dẫn : Dương Thị Anh Đào - TS

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội

39

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 08 năm 2015
115. Nguyễn, Thị Cúc.
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và sinh sản của gà Ross 308 thế hệ xuất phát (3/4A, 3/4B,
3/4C, 3/4D)/ Nguyễn Thị Cúc: 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 . - 69 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/9160
Phân loại (DDC): 571.818625
*Tóm tắt : Xác định được khả năng sinh trưởng và sinh sản của gà Ross 308 thế hệ xuất phát
(3/4A, 3/4B, 3/4C, 3/4D). Từ đó đánh giá được khả năng sản xuất của giống gà này là cơ sở cho
chọn lọc, nhân thuần nuôi thử nghiệm và phát triển ra sản xuất phục vụ phát triển chăn nuôi.
Người hướng dẫn : Dương Thị Anh Đào - TS
116. Nguyễn, Thị Thanh.
Nghiên cứu đặc điểm sinh học, khả năng sinh trưởng và sinh sản của gà Rừng tai đỏ (Gallus
Gallus Spadiceus) nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương/ Nguyễn Thị Thanh: 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 . - 82 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/9157
Phân loại (DDC): 571.8186250959739
*Tóm tắt : Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh trưởng và khả năng sinh sản của gà
Rừng tai đỏ. Trên cơ sở đó tiến hành chọn lọc, nhân thuần nuôi thử nghiệm và phát triển ra sản
xuất nhằm bảo tồn, lưu giữ và từng bước khai thác, phát triển hợp lý các giá trị kinh tế của gà
rừng. Đề xuất phương hướng, góp phần bảo tồn, phát triển chăn nuôi gà Rừng tai đỏ tại địa
phương.
Người hướng dẫn : Dương Thị Anh Đào - TS
117. Phạm, Công Vụ.
Nghiên cứu thành phần hóa học của quả dứa dại (Pandanus tectorius parkins.ex. J.P. du roi)
ở xã Lộc Bình - huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế/ Phạm Công Vụ: 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 . 56 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/9147
Phân loại (DDC): 572.36248514640959749
*Tóm tắt : Xác định tên khoa học của cây dứa dại. Chiết tách, xác định cấu trúc một số hợp
phần trong quả 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%Nguyễn Quyết Tiến - TS
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590. ĐỘNG VẬT HỌC
118. Bùi, Minh Phƣơng.
Phân tích tương quan di truyền gen prolactin với tính trạng sản lượng sữa ở bò
Holstein Friesian nuôi tại Lâm Đồng/ Bùi Minh Phương: Luận văn Thạc sỹ Sinh học, Chuyên
ngành: Di truyền học: 60.42.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 58 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8309
Phân loại (DDC): 599.64221350959769
*Tóm tắt : Thu nhận mẫu mô tai bò cùng các số liệu thô về tính trạng sản lượng sữa (năng
suất sữa và số ngày cho sữa) của 92 con bò Holstein Friesian do công ty cổ phần sữa Đà Lạt,
Lâm Đồng cung cấp. Tách chiết ADN hệ gen từ mẫu mô tai của bò và kiểm tra ADN tổng số
bằng kỹ thuật điện di và đo quang phổ kế. Xác định đa hình đột biến điểm gen prolactin tại exon
3 và exon 4 bằng kỹ thuật RFLP với enzymecắt giới hạn Rsai. Đánh giá mối tương quan di
truyền đa hình gen prolactinvới tính trạng sản lượng sữa ở bò Holstein Friesiannuôi tại Lâm
Đồng.
Người hướng dẫn : Đặng Hữu Lanh - PGS.TS%Nguyễn Thị Diệu Thúy - TS
119. Ngô, Thị Bình.
Nghiên cứu chế tạo kháng nguyên tái tổ hợp của virus gây bệnh hoại tử thần kinh ở cá Mú/
Ngô Thị Bình: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Di truyền học: 60.42.01.21
. – H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 74 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8310
Phân loại (DDC): 597.7361350724
*Tóm tắt : Nghiên cứu chế tạo kháng nguyên tái tổ hợp T4 của virus gây bệnh hoại tử thần
kinh ở cá mú phục vụ công tác chẩn đoán và nghiên cứu sản xuất vắc-xin phòng bệnh. Tách
dòng gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của virus gây bệnh hoại tử thần kinh (NNV) ở cá mú.
Trên cơ sở đó đánh giá khả năng tạo kháng thể trung hòa và khả năng sinh đáp ứng miễn dịch
của kháng nguyên tái tổ hợp trên cá mú.
Người hướng dẫn : Phạm Thị Tâm - TS
120. Nguyễn, Văn Thƣờng.
Nghiên cứu thành phần loài và phân bố của động vật đáy trong rừng ngập mặn ven biển Bắc
Trung Bộ/ Nguyễn Văn Thường: Luận văn Thạc sỹ Sinh học, Chuyên ngành: Động vật học:
60.42.01.03 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 150 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8312
Phân loại (DDC): 594.17698095974
*Tóm tắt : Nghiên cứu cấu trúc thành phần loài Giáp xác lớn (Crustacea), Thân mềm Chân
bụng (Gastropoda) và Hai mảnh vỏ (Bivalvia) ở rừng ngập mặn vùng cửa 4 sông khu
vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở đó
phân tích đặc điểm phân bố định tính và định lượng của các nhóm động vật đáy trên ở trong và
ngoài rừng ngập mặn, theo vùng địa lý, theo nơi ở.
Người hướng dẫn : Đỗ Văn Nhượng - PGS.TS%Hoàng Ngọc Khắc - TS
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121. Phạm, Thị Huyền Trang.
Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của các loài chim ở Phân khu I, Khu Bảo tồn
Thiên nhiên Mường Nhé, tỉnh Điện Biên/ Phạm Thị Huyền Trang: 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 . - 71
tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8311
Phân loại (DDC): 598.09597177
*Tóm tắt : Điều tra xác định thành phần loài chim tại Phân khu I, Khu Bảo tồn Thiên nhiên
Mường Nhé. Nghiên cứu sự phân bố của các loài chim theo các dạng sinh cảnh chính và theo các
tuyến nghiên cứu. Xác định các yếu tố chính tác động đến khu hệ chim ở khu vực nghiên cứu
trên các mặt như môi trường sống, tác động của con người… Từ đó đề xuất các giải pháp ưu tiên
bảo tồn các loài chim ở khu vực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên
thiên nhiên.
Người hướng dẫn : Nguyễn Lân Hùng Sơn - PGS.TS
600. CÔNG NGHỆ
122. Đàm, Thanh Hƣởng.
Phát triển tư duy sáng tạo kỹ thuật cho sinh viên Cao đẳng Nghề trong dạy học thực hành
Trang bị điện/ Đàm Thanh Hưởng: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý
luận và phương pháp dạy học bộ môn Kỹ thuật Công nghiệpc: 60.14.01.01 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2014 . - 93 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8708
Phân loại (DDC): 621.30711
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển tư duy sáng tạo kỹ thuật trong dạy
học các biện pháp phát triển tư duy sáng tạo kỹ thuật cho sinh viên Cao đẳng Nghề trong dạy học
thực hành trang bị điện. Kiểm nghiệm và đánh giá tính khả thi của các biện pháp đề xuất.
Người hướng dẫn : Đặng Văn Nghĩa - PGS.TS
123. Lê, Thị Huế.
Vận dụng phương pháp Algorit vào dạy học Hình họa - Vẽ kỹ thuật ở trường Cao đẳng Công
nghiệp Thái Nguyên/ Lê Thị Huế: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận
và phương pháp dạy học bộ môn kỹ thuật công nghiệp: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2014 . - 117 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8702
Phân loại (DDC): 604.2071159714
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận và thực tiễn của vận dụng phương pháp Algorit trong dạy học kỹ
thuật. Nghiên cứu vận dụng phương pháp Algorit vào dạy học môn học Hình họa - Vẽ kỹ thuật
cho sinh viên Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm
nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Đặng Văn Nghĩa - PGS.TS
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124. Nguyễn, Thị Quỳnh Lê.
Phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên trong dạy học môn Lý thuyết mạch tại trường Cao
đẳng Công nghiệp Thái Nguyên/ Nguyễn Thị Quỳnh Lê: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn kỹ thuật công nghiệp: 60.14.01.11 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 115 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8703
Phân loại (DDC): 621.3192071159714
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về tư duy và tư duy sáng tạo. Tìm hiểu thực trạng và đề xuất các giải
pháp phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên thông qua việc dạy học bộ môn Lý thuyết mạch
trình độ Cao đẳng. Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài.
Người hướng dẫn : Đặng Văn Nghĩa - PGS.TS
800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC
125. Đỗ, Thị Hồng.
Những phương pháp thích hợp trong dạy học tác phẩm văn chương nhìn từ truyền thống đến
hiện đại/ Đỗ Thị Hồng: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương
pháp dạy học Văn - Tiếng Việt: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 110 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8631
Phân loại (DDC): 807
*Tóm tắt : Khảo sát và lựa chọn những phương pháp thích hợp trong dạy học tác phẩm văn
chương nhìn từ truyền thống đến hiện đại. Phân tích mẫu vận dụng phương pháp thích hợp dạy
học tác phẩm văn chương trong chương trình THPT. Kiểm tra, đánh giá kết quả vận dụng những
phương pháp thích hợp trong dạy học tác phẩm văn chương.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thanh Hùng - GS.TS
126. Lại, Thị Vân.
Tiểu thuyết "Đêm Sài Gòn không ngủ" của Trầm Hương từ góc nhìn Thi pháp học/ Lại Thị
Vân: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học: 62.22.01.20 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 90 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8512
Phân loại (DDC): 895.92234
*Tóm tắt : Luận văn đi sâu vào tìm hiểu một cách có hệ thống những biểu hiện đặc sắc về
nghệ thuật ở một số phương diện như cấu trúc nhân vật, kết cấu nghệ thuật, ngôn ngữ và giọng
điệu nghệ thuật trong tiểu thuyết Đêm Sài Gòn không ngủ. Qua đó khẳng định đóng góp của nhà
văn vào tiến trình đổi mới thể loại tiểu thuyết viết về chiến tranh.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thanh Tú - PGS.TS
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127. Lê, Thị Minh Chính.
Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết "Châu chấu đỏ" của Mạc Ngôn/ Lê Thị Minh
Chính: Luận văn Thạc sỹ khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học nước ngoài (văn học
Phương Đông): 60.22.02.45 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 119 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8697
Phân loại (DDC): 895.136
*Tóm tắt : Tìm hiểu bức tranh thế giới nhân vật trong "Châu chấu đỏ" của Mạc Ngôn. Nghiên
cứu phương thức xây dựng nhân vật và quan niệm nghệ thuật về con người trong Châu chấu đỏ
của Mạc Ngôn.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Diệu Linh - TS
128. Nguyễn, Thị Kim Ngoan.
Thể Chiếu trong văn học thời Lý - Trần và Lê sơ/ Nguyễn Thị Kim Ngoan: Luận văn Thạc sỹ
Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2014 . - 115 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8455
Phân loại (DDC): 895.92281
*Tóm tắt : Nghiên cứu những vấn đề chung về thể chiếu trong văn học thời Lý – Trần và thời
Lê sơ. Phân tích nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm chiếu trong văn học thời Lý – Trần và
thời Lê sơ, đồng thời có so sánh với tác phẩm chiếu của thời kỳ sau để thấy điểm khác biệt và sự
biến đổi của thể loại chiếu ở mỗi thời kỳ.
Người hướng dẫn : Lã Nhâm Thìn - PGS.TS
129. Nguyễn, Thị Thêm.
Bút pháp trữ tình trong Thượng kinh ký sự của Lê Hữu Trác/ Nguyễn Thị Thêm: Luận văn
Thạc sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học trung đại: 60.22.01.21 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2014 . - 109 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8575
Phân loại (DDC): 895.9228103
*Tóm tắt : Tổng quan về ký Trung đại Việt Nam. Tìm hiểu bút pháp trữ tình trong Thượng
kinh ký sự qua hình tượng tác giả và qua một số phương diện nghệ thuật: thể loại; ngôn từ, hình
ảnh; giọng điệu. Qua đó góp phần dựng lại chân dung của một thi nhân có tâm hồn tinh tế, rộng
mở trước thiên nhiên; một lương y tài năng, giàu tình thương và trách nhiệm; một nhà nho với
cốt cách thanh cao, không màng danh lợi.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Nương - TS
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130. Nguyễn, Thị Thƣơng.
Tiếp cận thế giới nhân vật Vũ Trọng Phụng từ góc nhìn phân tâm học/ Nguyễn Thị Thương:
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 . - 99 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8456
Phân loại (DDC): 895.922332
*Tóm tắt : Tổng quan về cơ sở hình thành, hướng tiếp cận con người từ Phân tâm học. Phân
tích dấu ấn Phân tâm học qua thế giới nhân vật Vũ Trọng Phụng. Trên cơ sở đó nghiên cứu phân
tâm học và một số nét riêng về nghệ thuật, qua đó khẳng định tầm nhìn và quan niệm mới về con
người của Vũ Trọng Phụng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Phượng - TS
131. Nguyễn, Thu Hà.
Hình tượng Thạch nữ trong tiểu thuyết Tử Cấm nữ của Lư Tân Hoa/ Nguyễn Thu Hà: 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 . - 103 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8695
Phân loại (DDC): 895.13
*Tóm tắt : Giới thiệu nhà văn Lư Tân Hoa và tác phẩm Tử cấm nữ. Phân tích hình tượng
Thạch nữ - hình tượng đa nghĩa trong tiểu thuyết Tử cấm nữ qua nội dung và nghệ thuật.
Người hướng dẫn : Dương Tuấn Anh - TS
132. Nguyễn, Thùy Liên.
Cái đẹp trong tác phẩm Vịnh mõm đen của K. Pauxtôpxki/ Nguyễn Thùy Liên: 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 . - 117 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8866
Phân loại (DDC): 891.7342
*Tóm tắt : Tìm hiểu về Vịnh Kara - Buga trong hành trình thẩm mĩ của K. Pauxtôpxki. Trên
cơ sở đó nghiên cứu về cái đẹp qua những mảng hiện thực và trong hình thức thể hiện.
Người hướng dẫn : Hà Thị Hòa - PGS.TS
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133. Nguyễn, Thúy Hà.
Khuynh hướng thế sự đời tư trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1955 - 1964 (Khảo sát qua
một số tác phẩm: Mười năm - Tô Hoài; Sắp cưới - Vũ Bão; Nhãn đầu mùa - Đào Xuân Tùng Trần Thanh; Vào đời - Hà Minh Tuấn)/ Nguyễn Thúy Hà: 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 .
- 113 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/9161
Phân loại (DDC): 895.92233409353
*Tóm tắt : Chỉ ra được bối cảnh lịch sử - văn hóa - xã hội và vị trí của khuynh hướng thế sự
đời tư trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1955- 1964. Làm sáng rõ khuynh hướng thế sự đời
tư trong tiểu thuyết nhìn từ góc độ nội dung. Trên cơ sở đó phát hiện những điểm nhấn trong
nghệ thuật tiểu thuyết.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Phượng - TS
134. Nguyễn, Thúy Hằng.
Tự sự đồng thoại Andersen với điểm nhìn tâm lý trẻ thơ/ Nguyễn Thúy Hằng: Luận văn Thạc
sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Lý luận văn học: 60.22.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2014 . - 126 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8531
Phân loại (DDC): 839.8136
*Tóm tắt : Cơ sở lý luận về đồng thoại và tâm lý trẻ em. Nghiên cứu nhân vật và cốt truyện
đồng thoại Andersen với điểm nhìn tâm lý trẻ thơ. Nghiên cứu người kể truyện đồng thoại
Andersen với điểm nhìn tâm lý trẻ thơ.
Người hướng dẫn : Trần Đình Sử - GS.TS
135. Phạm, Thị Phƣơng Nhung.
Những hình thức tu sức ngữ nghĩa (Artha-Alankasa) trong tập thơ người làm vườn của R.
Tagore/ Phạm Thị Phương Nhung: Luận văn Thạc sỹ khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn
học nước ngoài (văn học Phương Đông): 60.22.02.45 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . –
107 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8700
Phân loại (DDC): 891.416
*Tóm tắt : Cơ sở lý thuyết về hình thức tu sức so sánh, tu sức ẩn dụ, tu sức miêu tả tự nhiên.
Phân tích hình thức tu sức so sánh, tu sức ẩn dụ, tu sức miêu tả tự nhiên trong tập thơ: người làm
vườn của R. Tagore.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Mai Liên - TS
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136. Trần, Hƣơng Trà.
Tiểu thuyết Vĩnh biệt Tugumi từ góc nhìn hội họa Manga Shoujo/ Trần Hương Trà: 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 . - 113 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8701
Phân loại (DDC): 895.63
*Tóm tắt : Tìm hiểu đề tài, chủ đề, bố cục từ góc nhìn hội họa Manga Shoujo. Phân tích hệ
thống nhân vật, không gian, thời gian từ góc nhìn hội họa Manga Shoujo.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Mai Liên - TS
137. Trần, Thị Mùi.
Nghệ thuật so sánh trong tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng/ Trần Thị Mùi: 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 . - 205 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/9173
Phân loại (DDC): 895.922334
*Tóm tắt : Khái niệm chung về so sánh tu từ, phân loại và chức năng của so sánh tu từ. Từ đó
đi sâu nghiên cứu biện pháp so sánh với chức năng phản ánh hiện thực đời sống và cái nhìn nghệ
thuật của Vũ Trọng Phụng.
Người hướng dẫn : Trần Văn Toàn - TS
138. Triệu, Thị Hằng.
"Mảnh vỡ" trong tập Cuộc sống thị thành của Donald Barthelme/ Triệu Thị Hằng: Luận văn
Thạc sỹ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học nước ngoài: 62.22.02.45 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2014 . - 99 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8304
Phân loại (DDC): 813.5
*Tóm tắt : Nghiên cứu tính chất mảnh vỡ trong tập truyện ngắn Cuộc sống thị thành trên các
phương diện: nhân vật, cốt truyện, không gian và thời gian mảnh vỡ; qua đó thấy được giá trị
độc đáo trong một tập truyện ngắn tiêu biểu, từ đó mở ra một hướng tiếp cận mới đối với các tác
phẩm của Donald Barthelme cũng như các tác phẩm hậu hiện đại khác.
Người hướng dẫn : Lê Huy Bắc - GS.TS
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139. Trƣơng, Thị Ánh.
Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Tạ Duy Anh/ Trương Thị Ánh: 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 . - 109 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/9150
Phân loại (DDC): 895.922334
*Tóm tắt : Tổng quan truyện ngắn của Tạ Duy Anh trong bức tranh chung của truyện ngắn
thời kì đổi mới. Phân tích thế giới nhân vật , không gian, thời gian nghệ thuật và một số phương
diện nghệ thuật trong thế giới nghệ thuật truyện ngắn Tạ Duy Anh. Qua đó khẳng định vị trí,
những đóng góp của Tạ Duy Anh với truyện ngắn đương đại.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Long - PGS
140. Vũ, Thị Mai Hoa.
Nhân vật nam trong tiểu thuyết Xđỏ của Lý Sọa Sọa/ Vũ Thị Mai Hoa: Luận văn Thạc sỹ
Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học nước ngoài (văn học Phương Đông): 60.46.01.04 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 83 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8696
Phân loại (DDC): 895.136
*Tóm tắt : Tìm hiểu văn học Trung Quốc và nhà văn Lý Sọa Sọa. Nghiên cứu nhân vật nam
trong tiểu thuyết Xđỏ của Lý Sọa Sọa qua ba phương diện; mối quan hệ, bi kịch và góc nhìn vô
thức
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Mai Chanh - PGS.TS
141. Vũ, Thị Mai Lan.
Cảm quan Phật giáo trong tiểu thuyết Giàn thiêu của Võ Thị Hảo/ Vũ Thị Mai Lan: 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 . - 112 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8699
Phân loại (DDC): 895.922 34
*Tóm tắt : Tìm hiểu tiểu thuyết Giàn thiêu trong sáng tác của Võ Thị Hảo và trong xu hướng
cảm quan Phật giáo của văn xuôi Việt Nam. Nghiên cứu cảm quan Phật giáo trong tiểu thuyết
Giàn thiêu từ bình diện nội dung tư tưởng và một số yếu tố nghệ thuật.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Long - PGS
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142. Vƣơng, Thị Thúy.
Dạy đọc tác phẩm văn chương hiện đại Việt Nam theo đặc trưng loại thể trong chương trình
Ngữ văn 9/ Vương Thị Thúy: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và
phương pháp dạy học Văn: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 122 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8630
Phân loại (DDC): 895.9220712
*Tóm tắt : Tìm hiểu cơ sở lý thuyết khoa học của đọc hiểu và vai trò quan trọng của đọc hiểu
trong giờ dạy học văn. Đề xuất một số giải pháp, cách thức đọc hiểu để nâng cao hiệu quả dạy
học đọc hiểu các tác phẩm văn chương hiện đại Việt Nam theo đặc trưng loại thể ở chương trình
Ngữ văn 9. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của đề
tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Nguyễn Trọng Hoàn - TS
900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
143. Lê, Thị Mai Anh.
Các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử Việt Nam (1945-1954) ở trường Trung
học phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn/ Lê Thị Mai Anh: Luận văn Thạc sỹ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học lịch sử: 60.14.01.11 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 117 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/9179
Phân loại (DDC): 959.7041071259711
*Tóm tắt : Nâng cao hiệu quả giảng dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường Trung học phổ thông
Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Các biện pháp nâng cao hiệu
quả dạy học Lịch sử Việt Nam (1945-1954) ở trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh
Lạng Sơn. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của đề
tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Trịnh Đình Tùng - PGS.TS
144. Nguyễn, Đức Vƣợng.
Khai thác và sử dụng tư liệu trên internet trong dạy học Lịch sử thế giới (1917 - 1945), lớp
11 Trung học phổ thông - chương trình chuẩn/ Nguyễn Đức Vượng: 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 . - 122 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8580
Phân loại (DDC): 907.12
*Tóm tắt : Tìm hiểu lí luận dạy học Lịch sử nói chung, phương pháp khai thác và sử dụng tư
liệu trên mạng Internet trong dạy học Lịch sử nói riêng, từ đó đưa ra những yêu cầu và phương
pháp sử dụng cụ thể. Khảo sát điều tra thực tế: dự giờ, thăm dò ý kiến của giáo viên và học sinh,
theo dõi tình hình dạy học Lịch sử nói chung và việc sử dụng tư liệu khai thác trên Internet nói
riêng qua phiếu điều tra, hệ thống câu hỏi. Tìm hiểu nội dung chương trình SGK phần Lịch sử
thế giới (1917 – 1945) và các loại tư liệu trên mạng Internet có thể khai thác và sử dụng khi dạy
học phần Lịch sử này. Đề xuất, định hướng cho giáo viên các phương pháp khai thác và biện
pháp sử dụng tư liệu trên Internet trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, cụ thể hóa vào phần
Lịch sử thế giới (1917 – 1945).
Người hướng dẫn : Nguyễn Mạnh Hưởng - TS
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145. Nguyễn, Thị Én.
Nho - Phật - Đạo trong đời sống chính trị, xã hội Đại Việt từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XVI/
Nguyễn Thị Én: 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 . - 139 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8533
Phân loại (DDC): 959.702
*Tóm tắt : Tìm hiểu quá trình du nhập và phát triển của Nho - Phật - Đạo ở Việt Nam trước
thế kỷ 11. Nghiên cứu và đưa ra một số nhận xét về Nho - Phật - Đạo trong đời sống chính trị xã
hội Đại Việt từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XVI.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thu Thủy - TS
146. Nguyễn, Thị Mai Loan.
Chính sách của nhà Nguyễn đối với khu vực Đàng Ngoài cũ dưới thời vua Gia Long và Minh
Mạng/ Nguyễn Thị Mai Loan: 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 . - 144 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/9158
Phân loại (DDC): 959.7029
*Tóm tắt : Khái quát về khu vực Đàng Ngoài cũ đến cuối thế kỉ XVIII về chính trị, kinh tế, xã
hội, văn hóa. Nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện về chính sách của vua Gia Long, Minh
Mạng đối với khu vực Đàng Ngoài cũ nửa đầu thế kỉ XIX trên các lĩnh vực như: chính trị - xã
hội, kinh tế - tài chính, văn hóa giáo dục và những hệ quả của nó. Từ đó thấy được những khác
biệt trong chính sách với Đàng Trong, những khác biệt giữa Gia Long và Minh Mạng trong
chính sách đối với khu vực Đàng Ngoài.
Người hướng dẫn : Nguyễn Cảnh Minh - PG.TS.NGND
147. Nguyễn, Thị Vân.
Xây dựng tư liệu điện tử hỗ trợ dạy học Địa lí 11 - THPT theo hướng phát huy tính tích cực
của học sinh/ Nguyễn Thị Vân: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và
phương pháp dạy học Địa lí: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 103 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8466
Phân loại (DDC): 910.785
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng tư liệu điện tử hỗ trợ dạy
học Địa lí 11 - THPT theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Thiết kế, xây dựng và biên
tập, hướng dẫn sử dụng tư liệu điện tử hỗ trợ dạy học Địa lí 11 - THPT theo hướng phát huy tính
tích cực của học sinh. Thực nghiệm và kiểm nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra tính hiệu quả của
việc sử dụng tư liệu điện tử hỗ trợ dạy học Địa lí 11 - THPT và đưa ra các kết luận, kiến nghị.
Người hướng dẫn : Ngô Thị Hải Yến - TS
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Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 08 năm 2015
148. Phạm, Thị Thúy.
Nghiên cứu, đề xuất hệ thống kênh hình để biên soạn sách giáo khoa Lịch sử THCS sau 2015
phần Lịch sử thế giới (thế kỷ XVI-giữa thế kỷ XIX)/ Phạm Thị Thúy: Luận văn Thạc sỹ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học lịch sử: 60.14.01.11 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2014 . - 117 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/4784
Phân loại (DDC): 909.810712
*Tóm tắt : Tìm hiểu lý luận và thực tiễn của việc sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa tại
trường phổ thông hiện nay, chất lượng giảng dạy bộ môn, tình hình hứng thú học tập lịch sử của
học sinh phổ thông. Nghiên cứu chương trình, nội dung sách giáo khoa THCS để đề xuất kênh
hình cho việc biên soạn sách giáo khoa, trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm để khẳng
định tính khả thi của các biện pháp đưa ra.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Ninh - TS
149. Phạm, Văn Mạo.
Tổ chức học tập với di sản văn hóa vật thể ở địa phương trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp
10 trường THPT (chương trình chuẩn) tỉnh Hải Dương/ Phạm Văn Mạo: 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 . - 111 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA1/8581
Phân loại (DDC): 959.7071259734
*Tóm tắt : Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức học tập với di sản văn hóa vật thể trong
dạy học Lịch sử ở trường THPT. Trên cơ sở đó mà có những đề xuất, giải pháp, nhằm tăng
cường sử dụng di sản văn hóa trong quá trình dạy học, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả
dạy học bộ môn trên địa bàn tỉnh. Tìm hiểu nội dung Lịch sử Việt Nam trong chương trình sách
giáo khoa lớp 10 (chương trình chuẩn). Qua đó xác định những di tích lịch sử, những di sản văn
hóa vật thể trên địa bàn tỉnh có thể sử dụng trong dạy học bộ môn. Thực nghiệm sư phạm một số
bài trong chương trình (nội, ngoại khóa) để làm cơ sở cho việc rút ra các kết luận khoa học về
việc sử dụng di sản trong dạy học và tổ chức cho học tập với di sản văn hóa vật thể.
Người hướng dẫn : Trịnh Đình Tùng - PGS.TS
150. Trần, Thị Thanh Hoa.
Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án khi tiến hành bài ngoại khóa trong dạy học Lịch
sử ở trường THPT/ Trần Thị Thanh Hoa: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử: 60.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2014 . - 101 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA1/8592
Phân loại (DDC): 907.12
*Tóm tắt : Tìm hiểu lí luận của Giáo dục học, Tâm lí học và phương pháp dạy học môn Lịch
sử. Nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học dự án và tổ chức hoạt động ngoại khóa, tiêu chí đánh giá
dự án thực hiện trong hoạt động ngoại khóa. Soạn thảo tiến trình dạy học theo dự án và tổ chức
hoạt động ngoại khóa nhằm phát huy tính sáng tạo, tự học, tích cực độc lập, đồng thời phát triển
các kĩ năng sống (phân tích, tổng hợp, kĩ năng hợp tác, trình bày vấn đề…) cho học sinh. Tiến
hành thực nghiệm sư phạm theo tiến trình đã soạn thảo để đánh giá hiệu quả và tính khả thi của
dự án. Từ đó chỉnh sửa, bổ xung, rút kinh nghiệm để có thể vận dụng linh hoạt mô hình này vào
thực tiễn.
Người hướng dẫn : Kiều Thế Hưng - PGS.TS
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