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PHẦN I. DANH MỤC ĐỀ TÀI 

1. Bản mô tả quy trình xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng 

cho trẻ mầm non/ Nguyễn Thị Thu Hà. B2017-VKG-14-MT Cấp Bộ Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam . - H., 2017 . - 15 tr. 

 Tóm tắt: Tài liệu mô tả 5 bước của quy trình xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa 

vào cộng đồng cho trẻ mầm non: 1/ Đánh giá thực trạng; 2/ Xác định vấn đề giáo dục môi trường 

cho trẻ tại cộng đồng; 3/ Thiết kế mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho trẻ mầm 

non; 4/ Tổ chức triển khai các hoạt động trong mô hình; 5/ Đánh giá ban đầu về mô hình.  

Mã tài liệu: NC2365  

 

2. Biên soạn tài liệu hướng dẫn giáo viên phát triển kỹ năng bảo vệ môi trường cho 

học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo.  . - H, 2018 . - 64 trang + phụ lục 

 Tóm tắt: 1/ Phát triển kỹ năng bảo vệ môi trường cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo” sẽ góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo 

dục cho giáo viên ở các nhà trường Tiểu học; Không chỉ góp phần nâng cao nhận thức và phát 

triển kỹ năng bảo vệ môi trường cho học sinh Tiểu học mà sẽ còn có tác động lan tỏa tới nhiều đối 

tượng liên quan, như những người thân sống cùng các em. 2/ Đối với lứa tuổi tiểu học, những kỹ 

năng BVMT cần hình thành và phát triển được dựa trên sự phát triển tâm sinh lý, sự hiểu biết của 

các em về môi trường, cụ thể là môi trường tự nhiên. Các kỹ năng BVMT cần giáo dục cho HSTH 

có thể bao gồm: Kỹ năng khảo sát trường học/cộng đồng và lập sơ đồ (kế hoạch) BVMT;  Kỹ năng 

truyền thông về BVMT, Kỹ năng sử dụng tiết kiệm năng lượng nhằm BVMT, Kỹ năng vệ sinh 

môi trường; Kỹ năng trồng và chăm sóc cây cối; Kỹ năng bảo vệ nguồn nước và bảo vệ rừng; Kỹ 

năng phân loại rác thải; Kỹ năng tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên liệu tái sử dụng để BVMT. 3/ 

Để đạt được mục tiêu giáo dục kỹ năng BVMT cho học sinh tiểu học, nhà giáo dục có thể tổ chức 

cho học sinh tham gia nhiều loại hoạt động, qua nhiều con đường/ cách thức khác nhau. Trong đó, 

trải nghiệm sáng tạo được xem là một trong những con đường giáo dục BVMT hiệu quả nhất dành 

cho các em học sinh Tiểu học.  

Mã tài liệu: NC 2357  

 

3. Biện pháp quản lý hành vi cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ học hòa nhập trong lớp mẫu 

giáo: Sản phầm khoa học đề tài KH&CN / Đào Thị Thu Thủy. Sản phẩm khoa học B2015-37-36 

cấp Bộ Việện Khoa học Giáo dục Việt Nam . - H., 2017 .  

Tóm tắt: Tài liệu tập hợp các công trình khoa học bao gồm bài tạp chí, bài đăng kỷ yếu hội 

thảo của các thành viên đề tài B2015-37-36 về các biện pháp quản lý hành vi cho trẻ rối loạn phổ 

tự kỷ học hòa nhập trong lớp mẫu giáo  

Mã tài liệu: NC2360  
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4. Biện pháp quản lý hành vi trẻ tự kỷ học hòa nhập trong lớp mẫu giáo: Báo cáo 

tổng kết / Đào Thị Thu Thủy. Báo cáo tổng kết B2015-37-36 cấp Bộ Viện KHGDVN . - H., 2017 

. - 83 tr + phụ lục 

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quản lý hành vi của trẻ tự kỷ, thực 

trạng hành vi của trẻ tự kỷ, thực trạng quản lý hành vi của trẻ tự kỷ trong trờng mầm non hòa nhập 

nhằm đề xuất một số biện pháp quản lý hành vi của trẻ tự kỷ giúp trẻ giảm thiểu hành vi có vấn đề 

đồng thời chuyển há, thay thế hành vi bấất thuưường bằng các hành vi tích cực.  

Mã tài liệu: NC2358  

 

5. Giải pháp nâng cao năng lực quản lí chương trình giáo dục của các nhà trường 

phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trinhfm sách giáo khoa giáo dục phổ thông/ 

Dương Quang Ngọc. Báo cáo tổng kết B2016-VKG-02 Cấp Bộ Viện KHGDVN . - H., 2018 . - 

143 tr. + phụ lục 

 Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu kinh nghiệm quản lý chương trình giáo dục của một số nước 

trên thế giới, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý trong việc thực hiện chương 

trình giáo dục của các nhà trờng phổ thông đáp ứng yêu cầudđổi mới chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông.  

Mã tài liệu: NC2367  

 

6. Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm từ mô hình trường học mới Việt Nam - VNEN 

về đề xuất các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới: Báo cáo tổng kết/ Nguyễn Đức Minh.  . - 

H., 2017 . - 140 tr. + phụ lục 

Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích các quan điểm xây dựng, các đặc điểm đặc trưng, tổ chức 

hoạt động và các điều kiện tổ chức, quản lý giáo dục, dạy học của mô hình trường học mới Escuela 

Nueva - EN; thực tiễn triển khai mô hình EN tại Columbia và một số nước trên thế giới. Đề tài 

nghiên cứu bối cảnh ra đời, sự vận dụng, điều chỉnh mô hình EN phù hợp với điều kiện phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam, và triển khai thí điểm mô hình VNEN tại các cơ sở giáo dục 

tiểu học, trung học cơ sở tại Việt Nam. Đề tài đánh giá thực trạng việc triển khai thí điểm và mở 

rộng mô hình VNEN, xác định các ưu điểm, hạn chế của mô hình cũng như những nguyên nhân 

cơ bản của ưu điểm, hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp chính sách cho việc áp dụng các thành 

tố của VNEN trong giáo dục phổ thông các năm tiếp theo.  

Mã tài liệu: NC2363  

 

7. Nghiên cứu chương trình giáo dục ở Trường Quốc tế Hà Nội (HIS) để vận dụng 

cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam / Đề tài nghiên cứu cấp Viện / Lương 

Việt Thái.  . - H., 2018 . - 124 trang 
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 Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu chương trình giáo dục tại Trường Quốc tế Hà Nội (HIS), từ đó 

rút ra những đặc điểm cho việc phát triển chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015. Đây là 

nghiên cứu đầu tiên có tính hệ thống về chương trình giáo dục ở HIS, so sánh và đề xuất cho những 

đổi mới chương trình của Việt Nam. Đề tài nghiên cứu chương trình các cấp học (tiểu học, trung 

học, dự bị đại học) trong đó làm rõ mục tiêu, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập 

của học sinh theo định hướng phát triển năng lực người học.  Các môn học được nghiên cứu gồm 

Toán, Ngôn ngữ, Khoa học tự nhiên, các môn thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn, hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các cấp học.  

Mã tài liệu: NC 2370  

 

8. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong 

các cơ sở giáo dục đại học/ Nguyễn Khắc Thông. Báo cáo tổng kết B2015-37-43 NV cấp Bộ Viện 

KHGDVN . - H., 2018 . - 84 tr. + phụ lục 

 Tóm tắt: Đề tài đánh giá tiềm lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực 

thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo; đánh giá hiện trạng, thực hiện Nghị định 99/2014/NĐ-CP về đầu 

tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục 

đại học, đề xuất các giải pháp đầu tư phát triển tiềm lực trong các cơ sở giáo dục đại học.  

Mã tài liệu: NC2361  

 

9. Nghiên cứu kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo: Báo cóa tổng kết/ Chu Thị Hồng 

Nhung. Báo cáo tổng kết b2016-VKG-05 Cấấp Bộ Viện KHGDVN . - H., 2018 . - 120 tr. + phụ 

lục 

 Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu về mối quan hệ của môi trờng xã hội (trong gia đình, nhà trờng và 

cộng đồng gần gũi) với kĩ năng xã hội của trẻ, mô tả những đặc điểm/ mức độ phát triển của các 

kĩ năng xã hội ở trẻ mẫu giáo, từ óó kiến nghị các biện pháp giáo dục kxi năng xã hội cho trẻ em 

lứa tuổi này.  

Mã tài liệu: NC2369  

 

9. Nghiên cứu nhu cầu đào tạo nhân lực cho khu vực nông thông trong bối cảnh xây 

dựng nông thôn mới / Trần Thị Thái Hà.  . H., 2018 . - 134 trang + phụ lục 

Tóm tắt: Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực và đưa ra một số khuyến nghị phục vụ phát 

triển nhân lực khu vực nông thôn trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu tập trung 

vào việc phân tích, xác định nhu cầu nhân lực cho khu vực nông thôn tại 1 tỉnh thuộc đồng bằng 

sông Hồng (Thái Bình) trên cơ sở nguồn số liệu thống kê sẵn có và thông qua điều tra, khảo sát 

thực tiễn  

Mã tài liệu: H 1591 
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10. Nghiên cứu tổ chức dạy học theo hướng tích hợp công nghệ vào lớp học ở trường 

phổ thông (Báo cáo tổng kết đề tài)/ Đề tài B2000-49-89.  . H , 2001., Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam . - 70 trang 

Tóm tắt: Đề tài góp phần về lý luận và thực tiễn việc tổ chức dạy và học theo hướng tích 

hợp công nghệ vào lớp học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học 

theo hướng tích cực. Cụ thể là  i/ xây dựng quy trình dạy học theo hướng tích hợp công nghệ vào 

lớp học ở trường phổ thông; ii/ nghiên cứu và biên soạn một số giáo án dạy học tích cực có sự trợ 

giúp của công nghệ; iii/ biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn chung về tích hợp công nghệ vào lớp học.  

Mã tài liệu: NC 2355. 

 

11. Nhu cầu học tập suốt đời và những rào cản đối với học tập suốt đời hiện nay ở 

Việt Nam: Báo cáo tổng kết/ Nguyễn Thị Hương Lan. Báo cáo tổng kết B2013-37-08 cấp Bộ Viện 

KHGDVN . - H., 2017 . - 144 tr. 

 Tóm tắt: Đê tài nghiên cứu nhu cầu học tập suốt đời và những rào cản đối với học tập suốt 

đời hiện nay ở Việt Nam nhằm đề xuất hệ thống các giải pháp hạn chế những rào cản đối với học 

tập suốt đời và tăng cơ hội học tập suốt đời cho người lớn ở nông thôn từ 18 tuổi trở lên, góp phần 

xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020.  

Mã tài liệu: NC2362  

 

12. Quản lý hành vi của trẻ tự kỷ trong trường mầm non hòa nhập: Sách tham khảo/ 

Đào Thị Thu Thủy. Sách tham khảo B2015-37-36 cấp Bộ Viện KHGDVN . - H., 2017 . - 83 tr. 

 Tóm tắt: Tài liệu đề cập đến những vấn đề chung về quản lý hành vi của trẻ rối loạn phổ 

tự kỷ; các đặc đểm, nguyên nhân hành vi của trẻ rối loạn phổ tự kỷ; một số biện pháp quản lý hành 

vi của trẻ rối loạn phổ tự kỷ trong lớp mẫu giáo hòa nhập.  

Mã tài liệu: NC2359  

 

13. Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cọng đồng cho trẻ mầm non: Phụ 

lục/ Nguyễn Thị Thu Hà. Phụ lục B2017-VKG-14-MT Cấp Bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

. - H., 2017 

Mã tài liệu: NC2366  

 

15. Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho trẻ mầm non: Báo 

cáo tổng kết/ Nguyễn Thị Thu Hà. Báo cáo tổng kết B2017-VKG-14-MT Cấp Bộ Viện Khoa học 

Giáo dục Việt Nam . - H., 2018 . -    tr. 
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 Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình giáo dục môi trờng dựa vào cộng đồng để 

trẻ mầm non có cơ hội tìm hiểu về môi trường sống quanh trẻ và thực hành các hoạt động bảo vệ 

môi trường với sự gúp đỡ của giáo viên và cộng đồng dân cư tại nơi cư trú.  

Mã tài liệu: NC2364  

 

16. Xây dựng mô hình nhà trờng phổ thông mới Việt Nam: Báo cáo tổng kết/ Trần Thị 

Hiền Lương. Báo cáo tổng kết B2016-VKG-01 Cấp Bộ Viện KHGDVN . - H., 2018 . - 116 tr. + 

phụ lục 

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về nhà trường phổ thông hiệện đại và chương 

trình giáo dục phổ thông mới, tìm hiểu những cải cách nhà trờng trên thế giới trong những năm 

qua, nghiên cứu một số mô hình nhà trường hiện nay ở các nước có nền giáo dục tiên tiến; nghiên 

cứu thực tiễn một số nhà trờng phổ thông Việt Nam; xây dựng mô hình nahf trờng phổ thông ở 

giai đoạn giáo dục cơ bản với những yêu cầu đổi mới các thành tố của mô hình nhằm đáp ứng mục 

tiêu giáo dục toàn diện và thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới.  

Mã tài liệu: NC2368  

 

PHẦN II. DANH MỤC LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Dạy học ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử dựa vào dự án ở trường đại học sư 

phạm kỹ thuật: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục/ Lê Văn Hồng.  . - H., 2018 

Tóm tắt: Luận án thiết kế các dự án học tập và xây dựng các biện pháp dạy học ngành công 

nghệ kỹ thuật cơ điện tử dựa vào dự án ở trường địa học sư phạm kỹ thuật nhằm nâng cao tính tích 

cực, chủ động và sáng tạo của sinh viên trong học tập, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy 

học.  

Mã tài liệu: H 1609 

 

2. Dạy học tâm lý học du lịch ở đại học hướng vào phát triển năng lực tự học cho 

sinh viên / Luận án chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục / Nguyễn Giang Nam.  . -H., 2017 

. - 172 trang + phụ lục 

Tóm tắt: Đề tài: i/ xác định cơ sử lý luận của dạy học tâm lý học du lịch ở đại học hướng 

vào sự phát triển năng lực tự học của sinh viên; ii/ tổ chức khảo sát thực trạng dạy học tâm lý học 

du lịch hướng vào sự phát triển năng lực tự học của sinh viên ở một số trường đại học; iii/ đề xuất 

một số biện pháp dạy học tâm lý học du lịch ở đại học hướng vào phát triển năng lực tự học của 
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sinh viên; iv/ tổ chức thực nghiệm khoa học và lấy ý kiến đánh giá của chuyên gia để đánh giá kết 

quả nghiên cứu.  

Mã tài liệu:  H 1586 

 

3. Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng ngành giáo dục mầm non qua 

thực tập nghề nghiệp / Luận án chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục / Vũ Thị Yến Nhi.  . - 

H, 2018 . - 165 trang + phụ lục 

Tóm tắt: Những đóng góp mới của luận án: 1/ Luận án đã bổ sung, làm rõ các vấn đề GT, 

định hướng GT, giáo dục GT, giáo dục GTNN; đưa ra khái niệm về giáo dục GTNN nghề GVMN. 

Luận án đã xác định hệ thống các GTNN chung và cốt lõi của người GVMN, đề xuất mục tiêu, 

nội dung, phương pháp, con đường giáo dục GTNN cho SV ngành GDMN ở nước ta trong giai 

đoạn hiện nay. 2/ Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục GTNN cho SV cao đẳng 

ngành GDMN ở một số trường sư phạm, chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến chất lượng giáo dục 

GTNN cho SV cao đẳng ngành GDMN hiện nay còn hạn chế. 3/ Luận án đã đề xuất được hai 

nhóm biện pháp giáo dục GTNN cho SV cao đẳng ngành GDMN qua TTNN: a/ Nhóm biện pháp 

Điều chỉnh chương trình TTNN theo tiếp cận giáo dục GTNN b/ Nhóm biện pháp Quy trình hóa 

việc tổ chức giáo dục GTNN cho SV trong quá trình TTNN. Việc vận dụng các biện pháp giáo 

dục GTNN này có thể giúp các trường Sư phạm nâng cao chất lượng đào tạo GVMN cho xã hội.  

Mã tài liệu: H 1599  

 

 

4. Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua làm quen với văn học 

thiếu nhi/ Luận án chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục học.  . - H, 2018 . - 208 trang + phụ 

lục 

Tóm tắt: 1/ Đóng góp về mặt lý luận: Luận án đã đề xuất và lý giải trên cơ sở khoa học quá 

trình hình thành hành vi đạo đức cho trẻ mầm non qua các tác phẩm văn học theo quy trình đi từ 

cảm xúc – hành vi bắt chước - hành vi có ý thức. 2/ Đóng góp về mặt thực tiễn: - Phát hiện những 

hạn chế của giáo viên mầm non trong việc vận dụng các khả năng của các tác phẩm văn học vào 

việc giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo; - Đề xuất các biện pháp giáo dục hành vi đạo đức 

cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi qua làm quen với văn học thiếu nhi.  

Mã tài liệu: H 1604  

 

5. Giáo dục kỹ năng học đường cho trẻ tự kỷ chuẩn bị vào lớp 1./ Luận án tiến sỹ 

chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục.  . - H., 2017., Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam . - 

222 trang 



 

8 
 

Tóm tắt: Đề xuất các biện pháp giáo dục kỹ năng học đường nhằm giúp trẻ tự kỷ vào học 

lớp 1 hòa nhập hiệu quả hơn thông qua i/ nghiên cứu các vấn đề lý luận về trẻ tự kỷ và giáo dục 

kỹ năng học đường cho trẻ tự kỷ chuẩ bị vào lớp 1; ii/ nghiên cứu thực trạng kỹ năng học đường 

của trẻ tự kỷ và thực trạng giáo dục kỹ năng học đường cho trẻ tự kỷ chuẩn bị vào lớp 1.  

Mã tài liệu: H 1583 

 

6. Hoàn thiện mô hình trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên vùng 

đồng bằng sông Hồng góp phần xây dựng xã hội học tập / Luận án chuyên ngành Quản lý giáo 

dục / Đồng Văn Bình.  . - H, 2018 . - 171 trang + phụ lục 

Tóm tắt: Luận văn vận dụng một số nét cơ bản về lý thuyết mô hình làm cơ sở hoàn thiện 

mô hình trung tâm giáo dục nghề nghiêp - giáo dục thường xuyên theo hướng góp phần xây dựng 

xã hội học tập, nghiên cứu mô hình một số trung tâm/ trường ở một số quốc gia, đánh giá thực 

trạng mô hình trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khu vực đồng bằng sông 

Hồng hiện nay. Qua đó, luận văn đề xuất một số giải pháp  hoàn thiện mô hình trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo hướng góp phần xây dựng xã hội học tập.  

Mã tài liệu: H 1592 

 

7. Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin ở 

trường tiểu học huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh: Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục/ 

Nguyễn Đức Trung. Quản lí giáo dục 8140114 Luận văn Viện KHGDVN Bộ GD&ĐT Trịnh Thị 

Anh Hoa . - H., 2018 . - 107 tr. + phụ lục 

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động dạy học có ứng dụng công 

nghệ thông tin và công tác quản lý hoạt động dyaj học có ứng dụng công nghệ thông tin tại trường 

tiểu học huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học có ứng 

dụng công nghệ thông tin ở trờng tiểểu học huyện Thuận Thành và khảo nghiệm mức độ cần thiết 

và khả thi của các biệện pháp đã đề xuất.  

Mã tài liệu: H1606  

 

8. Năng lực tự học Toán của học sinh tiểu học/ Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tâm lý 

học.  . -H., 2017., Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam . - 151 trang 

Tóm tắt: Làm rõ cơ sở khoa học của năng lực tự học Toán của học sinh viểu học, đề xuất 

một số biện pháp nhằm góp phần phát triển năng lực tự học Toán cho học sinh tiểu học dựa vào 

những biểu hiện và mức độ năng lực tự học Toán của học sinh tiểu học.  

Mã tài liệu:  H1582 
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8. Phát triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận 

năng lực trong bối cảnh hiện nay/ Luận án chuyên ngành Quản lý giáo dục.  . - H, 2018 . - 212 

trang + phụ lục 

Tóm tắt: 1/ Đóng góp về lý luận: - Hệ thống hoá và cụ thể hoá những vấn đề lý luận về 

phát triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực. - Làm rõ 

đặc trưng lao động và vai trò của người công chức quản lý tổng hợp thống nhất về biển và hải đảo 

trong bối cảnh hiện nay. - Chỉ ra được những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ công chức 

quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay. 2/Đóng góp 

về thực tiễn: - Phân tích, đánh giá thực trạng và chỉ ra nguyên nhân, hạn chế về trong công tác phát 

triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh 

hiện nay; - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển đội ngũ công chức quản 

lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay nhằm đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững tài nguyên-môi trường biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh 

quốc gia. - Làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội 

ngũ công chức quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo.  

Mã tài liệu: H 1605  

 

9. Phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường 

đại học Tây Bắc./ Luận án tiến sỹ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn.. H., 

2017., Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam . - 255 trang 

Tóm tắt: Luận án nêu lên hiện trạng thiếu hụt trong đào tạo sinh viên sư phạm Ngữ văn 

theo yêu cầu phát triển năng lực nói chung và năng lực dạy đọc hiểu văn bản nói riêng. Bước đầu 

đề xuất những giải pháp cơ bản để phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm 

Ngữ văn ngay trong quá trình đào tạo ở nhà trường sư phạm. Giúp giáo viên phổ thông đặc biệt là 

các giáo viên thuộc địa bàn tỉnh Tây Bắc có một tài liệu tham khảo về cách thức dạy đọc hiểu văn 

bản văn học.  

Mã tài liệu: H1585 

 

            10. Phát triển năng lực dạy học hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường 

đại học Tây Bắc/ Luận án chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn.  . -H., 2017., 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam . - 240 trang 

Tóm tắt: Luận án đã nêu lên được hiện trạng thiếu hụt trong đào tạo sinh viên sư phạm Ngữ 

văn theo yêu cầu phát triển năng lực nói chung và năng lực dạy đọc hiểu văn bản nói riêng. Bước 

đầu đã đề xuất được những giải pháp cơ bản để phát triển năng lực dạy đọc văn hiểu văn bản cho 

sinh viên sư phạm Ngữ văn ngay trong quá trình đào tạo ở nhà trường sư phạm. Giúp cho giáo 
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viên phổ thông đặc biệt là các giáo viên thuộc địa bàn các tỉnh Tây Bắc có một tài liệu tham khảo 

về cách thức dạy học hiểu văn bản văn học.  

Mã tài liệu: H1585 

 

11. Phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu 

học/ Luận án chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục/ Phạm Văn Hiền.  . - H, 2018 . - 154 trang 

+ phụ lục 

Tóm tắt: Những đóng góp mới của luận án là: 1. Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về 

phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên đại học sư phạm nói chung và sinh viên ngành 

giáo dục tiểu học nói riêng, như: một số khái niệm cơ bản, quan niệm về phát triển năng lực đánh 

giá giáo dục cho sinh viên, mối quan hệ giữa cấu trúc năng lực với dạy học phát triển năng lực, 

chuẩn năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên và đường phát triển năng lực.  2. Làm sáng tỏ được 

thực trạng dạy học phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu 

học ở các trường sư phạm hiện nay còn có nhiều hạn chế, chưa hình thành đầy đủ các thành tố, chỉ 

số hành vi của năng lực này.  3. Đề xuất được bốn biện pháp phát triển năng lực đánh giá giáo dục 

cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học, gồm: Điều chỉnh, hoàn thiện chuẩn năng lực đánh 

giá giáo dục cho sinh viên có ba mức độ theo quy trình xây dựng chuẩn năng lực; xác định nội 

dung dạy học để phát triển sáu thành tố của năng lực này; thiết kế các nhiệm vụ học tập cho sinh 

viên theo bốn mức độ tăng dần độ khó như là một phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập đối với sinh viên theo khung đánh giá năng lực. Bằng thực nghiệm sư phạm, luận án 

đã chứng minh được tính khoa học, khả thi và hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất.  

Mã tài liệu: H 1595  

 

12. Phát triển văn hóa nhà trường cao đẳng sư phạm vùng đồng bằng sông Hồng 

trong bối cảnh đổi mới giáo dục / Luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục / Vũ Thị 

Quỳnh.  . -H/ 2018 . - 169 trang + phụ lục 

Tóm tắt: Kết quả nghiên cứ của đề tài góp phần làm sáng tỏ, phong phù thêm lý luận về 

văn hóa nhà trường (VHNT), phát triển VHNT và đặc trưng VHNT cao đẳng sư phạm vùng đồng 

bằng sông Hồng trong bối cảnh giáo dục hiện nay. Khẳng định tính đặc trung và định hướng của 

những giá trị VHNT trong trường cao đẳng sư phạm vùng đồng bằng sông Hồng. Khẳng định tính 

đặc trung và định hướng của những giá trị VHNT. Đánh giá thực trạng phát triển VHNT trong bối 

cảnh hiện nay. Đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển VHNT nhằm duy trì và phát triển văn hóa 

nhà trường ổn định và bền vũng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục hiện nay. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá VHNT phù hợp với lý luận và thực tiễn 

đào tạo.  
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Mã tài liệu: H 1593 

 

13. Phưong thức xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của 

sinh viên đại học sư phạm Toán qua học phần đại số sơ cấp / Thái Thị Nga.  . - H., 2017 . - 

210tr 

Tóm tắt: Mục đích của luận án là thiết kế phương thức xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh 

giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên đại học sư phạm Toán góp phần vào quá trình dạy học 

và đánh gái theo định hướng phát triển năng lực của sinh viên.  

Mã tài liệu: H 1579  

 

14. Quản lí liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đáp 

ứng nhu cầu nhân lực các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai/ Luận án chuyên ngành Quản lý giáo 

dục/ Đoàn Như Hùng.  . - H, 2018 . - 196 trang + phụ lục 

Tóm tắt: Những đóng góp mới của đề tài là: 1/ Luận chứng được sự cần thiết quản lý liên 

kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực các khu 

công nghiệp tỉnh Đồng Nai.  2/ Xác định được khung lý luận về quản lý liên kết đào tạo giữa cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực các khu công nghiệp theo 

hướng tiếp cận chức năng quản lý và mô hình CIPO. Trên cơ sở khung lý luận  đánh giá thực trạng 

liên kết đào tạo và quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đáp 

ứng nhu cầu nhân lực các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.  3/  Trên cơ sở lý luận và thực tiễn quản 

lý liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp khu công nghiệp Đồng Nai, 

luận án đề xuất 5 giải pháp cụ thể trên nguyên tắc hệ thống, đồng bộ và khoa học. Các giải pháp 

đề xuất phù hợp với đặc thù của nhà trường và doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và bước đầu thể hiện 

giá trị thực tiễn thông qua kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các cán bộ quản lý các 

cấp, giáo viên, chuyên gia và các nhà khoa học. Một số  nội dung của giải pháp được thử nghiệm 

cho thấy giá trị thực tiễn của kết quả nghiên cứu của Luận án.  

Mã tài liệu: H 1596  

 

15.  Quản lí thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng 

khu vực Tây Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục/ Luận án chuyên ngành Quản lý giáo dục/ 

Lê Thị Hà Giang.  . - H, 2018 . - 170 trang + phụ lục 

Tóm tắt: Những kết luận mới của luận án là: 1/Luận án góp phần bổ sung và làm phong 

phú thêm lí luận về quản lí Thực tập sư phạm (TTSP) trong đào tạo giáo viên nói chung, đào tạo 

giáo viên mầm non (GVMN) nói riêng theo chuẩn đầu ra về năng lực sư phạm cho sinh viên ngành 

giáo dục mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Xuất phát từ những yêu cầu đặt ra đối với 

năng lực người GVMN, đối với TTSP và quản lý TTSP, luận án phân tích nội hàm của các chức 

năng lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra trong quản lí TTSP theo từng khía cạnh thực tiễn của 
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hoạt động TTSP trong đào tạo GVMN ở khu vực miền núi có nhiều dân tộc. 2/Phát hiện và làm 

sáng tỏ thực trạng hoạt động TTSP, quản lí TTSP ở các trường cao đẳng khu vực miền núi có 

nhiều dân tộc. Thông qua các thông tin khảo sát và phân tích số liệu thu được từ thực tiễn cho thấy 

quản lý TTSP trong đào tạo GVMN hiện nay còn nhiều vấn đề bất cập cần được khắc phục. 3/ 

Luận án đề xuất 06 biện pháp nhằm duy trì và phát triển công tác quản lý TTSP trong đào tạo 

GVMN ở các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc, đồng thời khẳng định hiệu quả các biện pháp đó 

bằng phương pháp chuyên gia và thực nghiệm. Các biện pháp được đề xuất đều có cơ sở lí luận 

định hướng, dựa trên tiếp cận chức năng quản lí giáo dục, được cấu trúc thống nhất, có mối quan 

hệ tác động chặt chẽ với nhau. Đó chính là cơ sở để các trường cao đẳng trong khu vực có định 

hướng đổi mới phương pháp quản lý TTSP nhằm nâng cao chất lượng đào tạo GVMN đáp ứng 

yêu cầu nguồn nhân lực sư phạm mầm non và đổi mới giáo dục hiện nay.  

Mã tài liệu: H 1594  

 

            16. Quản lý bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi mới/ Luận án 

chuyên ngành Quản lý giáo dục.  . - H, 2018 . - 189 trang + phụ lục 

Tóm tắt:   - Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng tỏ, phong phú thêm một số 

lý luận, khái niệm về bồi dưỡng, quản lý bồi dưỡng, cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi 

mới. - Đánh giá chung thực trạng, phát hiện những ưu điểm, nhược điểm; góp phần tổng kết thực 

tiễn về bồi dưỡng, quản lý bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện. - Đề xuất giải pháp quản lý bồi 

dưỡng nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi mới; 

cần chú trọng quản lý tất cả các khâu trong quá trình bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện trong 

bối cảnh đổi mới theo mô hình CIPO: Điều tiết ảnh hưởng của bối cảnh cần thực hiện xây dựng 

quy định về chế độ bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện; Chỉ đạo đổi mới xây dựng kế hoạch bồi 

dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện; Tổ chức bồi dưỡng, rèn luyện đạt chuẩn đối với cán bộ chủ chốt 

cấp huyện trong bối cảnh đổi mới; Chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ chủ 

chốt cấp huyện; Chỉ đạo đánh giá người học sau quá trình bồi dưỡng nhằm hoàn thiện nội dung, 

chương trình bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện.  

Mã tài liệu: H 1602  

 

            17. Quản lý bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở ở thành 

phố Hà Nội./ Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục.  . -H., 2017., Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam . - 149 trang 

Tóm tắt: Hoạt động bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp của giáo viên vừa là điều kiện cần 

vừa là điều kiện đủ cho việc thực hiện các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đồng thời 

giúp giáo viên sử dung có hiệu quả những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp vào việc giảng dạy, giáo 

dục học sinh, khơi dậy hứng thú học tập, phát huy tinh thần tự lực, tự giác trong quá trình học tập 

của học sinh. Tuy vậy, hoạt động này cũng khó dạt đương những hiểu quả cao như mong muốn 
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nếu thiếu đi vai trò của nhà quản lý giáo dục. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng 

về quản lý bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giáo viên trung học cơ sở ở thành phố Hà Nội, 

luận văn đề xuât một số biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giáo viên trung 

học cơ sở nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở hiện nay.  

Mã tài liệu: H 1584 

 

18. Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn đầu ra ở Trường Đại 

học Vinh / Luận án chuyên ngành Quản lý giáo dục / Bùi Văn Hùng.  . - H., 2018 . - 180 trang + 

phụ lục 

Tóm tắt: Luận án chỉ ra rằng: i/ Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn 

đầu ra là xuất phát điểm để đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội dựa trên quy luật cung - cầu của 

cơ chế thị trường; ii/ vận dụng mô hình CIPO để quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông 

theo chuẩn đầu ra từ quản lý các yếu tố đầu vào, quá trình dạy học, các yếu tố đầu ra dưới tác động 

của bối cảnh mới là phù hợp để đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh mới; iii/ phát 

triển cơ chế phối hợp giữa Trường Đại học Vinh và các bên liên quan trong việc xây dựng chuẩn 

đầu ra và tham gia đào tạo.  

Mã tài liệu: H1587 

 

19. Quản lý đào tạo ngành Kỹ thuật – Công nghệ theo hướng đảm bảo chất lượng tại 

trường đại học Tây Đô/ Luận án chuyên ngành Quản lý giáo dục.  . - H, 2018 . –  

Tóm tắt: Luận án góp phần xác định cơ sở lý luận về quản lý đào tạo ngành kỹ thuật - công 

nghệ theo hướng đảm bảo chất lượng; tiếp cận theo năng lực thực hiện và tham gia kiểm định chất 

lượng. Có thể xem đây là quy trình đảm bảo chất lượng công tác quản lý đào tạo cũng như chất 

lượng đào tạo nhân lực các ngành kỹ thuật - công nghệ trong các trường đại học đáp ứng theo nhu 

cầu xã hội. Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước cũng như của nước ngoài trong việc đảm bảo chất 

lượng đào tạo đại học.  Thông qua quá trình pPhân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý đào 

tạo ngành kỹ thuật – công nghệ tại Trường ĐH Tây Đô, tài liệu khẳng định vai trò của quản lý đào 

tạo ngành KT-CN theo hướng đảm bảo chất lượng là phù hợp với các trường đại học Việt Nam 

nói chung và Trường Đại học Tây Đô nói riêng trong giai đoạn phát triển nhà trường hiện nay. 

Đồng thời đề xuất 7 biện pháp quản lý đào tạo ngành Kỹ thuật – Công nghệ theo hướng đảm bảo 

chất lượng.  

Mã tài liệu: H 1603  

 

            20. Quản lý đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận năng lực cho sinh viên các trường 

đại học vùng Đồng bằng Sông Hồng: Luận án Tiến sỹ Khoa học giáo dục/ Lê Hồng Hạnh. Quản 



 

14 
 

lí giáo dục 9140114 Luận án Viện KHGDVN Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Yến Phương, Lương Việt 

Thái . - H., 2018 . - 166 tr. + phụ lục 

Tóm tắt: Luận án nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý đao ftaoj nghiệp vụ sư phạm theo 

định hướng hình thành năng lực cho sinh viên các trờng đại học có đào tạo giáo viên vùng Đồng 

bằng sông Hồng, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp quản lý đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo 

hướng tiếp cận năng lực nhằm từng bước nâng cao chấất lượng đào tạo nghiệp vụ cho sinh viên 

sư phạm nói riêng, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên nói chung và đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

trong đào tạo giáo viên hiện nay.  

Mã tài liệu: H1608  

 

21. Quản lý đội ngũ giảng viên nghiệp vụ chuyên ngành của các trường cao đẳng công 

an nhân dân dựa vào năng lực / Luận án chuyên ngành Quản lý giáo dục.  . - H, 2018 . - 193 

trang + phụ lục 

Tóm tắt: Luận án đã: - Hệ thống hóa và phát triển cách tiếp cận về quản lý nguồn nhân lực 

dựa vào năng lực và vận dụng vào xây dựng các nội dung chính của khung lý luận về quản lý đội 

ngũ giáo viên nghiệp vụ chuyên ngành cao đẳng công an nhân dân dựa vào năng lực; - Xây dựng 

được khung tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo và quy trình quản lý thành công đội ngũ giáo viên nghiệp 

vụ chuyên ngành trường cao đẳng công an nhân dân dựa vào phân tích bản chất và các nhân tố tác 

động đến quản lý;- Xây dựng được bức tranh thực trạng và đánh giá được mặt mạnh, hạn chế và 

nguyên nhân của thực trạng vấn đề nghiên cứu dựa vào chuẩn, tiêu chí, chỉ báo và quy trình quản 

lý.  

Mã tài liệu: H 1600  

 

22. Quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hà Nội theo hướng 

chuẩn hóa / Luận án chuyên ngành Quản lý giáo dục / Hoàng Quốc Vinh.  . - H., 2018 . - 189 

trang + phụ lục 

Tóm tắt: Quản lý đội ngũ hiệu trưởng theo hướng chuẩn hóa đòi hỏi phải xây dựng và thực 

hiện quy hoạch đội ngũ nyaf, đảm bảo đạt tới khung năng lực cần có, nhằm đáp ứng các giai đoạn 

phát triern khác nhau của giáo dục trung học phổ thông và trường trung học phổ thông. Vì vậy, để 

đánh giá tiến trình hướng tới đạt các mục tiêu này, cần xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ 

báo đánh giá cũng như các quy trình thực hiện tương ứng của quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường 

trung học phổ thông theo hướng chuẩn hóa.  

Mã tài liệu: H 1590 
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23. Quản lý giáo dục giá trị quốc tế cho học sinh trung học phổ thông Hà Nội trong 

bối cảnh hiện nay / Luận án chuyên ngành Quản lý giáo dục / Nguyễn Bội Quỳnh.  . - H., 2017 . 

- 183 trang + phụ lục 

Tóm tắt: Luận án nghiên cứu và hệ thống hóa, phát triển lý luận về quản lý giáo dục giá trị 

quốc tế cho học sinh trung học phổ thông Hà Nội trung bối cảnh hiện nay. Thông qua khảo sát 

thực trạng giáo dục giá trị quốc tế, luận án đề xuất 8 giải pháp về quản lý giáo dục giá trị quốc tế 

cho học sinh trung học phổ thông Hà Nội. Thử nghiệm các giải pháp cho thấy tính khả thi cao.  

Mã tài liệu: 1589  

 

            24. Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay 

/ Luận án chuyên ngành Quản lý giáo dục / Nguyễn Thị Thu Hà.  . - H, 2018 . - 188 trang + phụ 

lục 

Tóm tắt: Những đòng góp của luận án: 1. Về lí luận: - Luận án đã bổ sung và cụ thể hoá lý 

luận về Giáo dục kỹ năng sống (GDKNS), quản lý GDKNS áp dụng đối với các chủ thể trong hệ 

thống phân cấp quản lý của trường đại học, là cơ sở giáo dục trình độ cao có những đặc trưng riêng 

so với các cơ sở giáo dục khác. - Xác định được khung 12 kỹ năng sống (KNS) cần thiết, phù hợp 

với đặc điểm sinh viên và môi trường học tập ở đại học. - Cụ thể hoá những nội dung về lập kế 

hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá hoạt động GDKNS dựa trên tiếp cận chức năng quản lý 

cơ bản phù hợp với chủ thể quản lý nhà trường đại học và đối tượng quản lý là sinh viên. 2. Về 

thực tiễn: - Luận án đã chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu thông qua khảo sát, phân tích thực 

trạng GDKNS và quản lý GDKNS cho sinh viên của Đại học Huế, rõ nhất là một số điểm yếu về 

nhận thức, xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động GDKNS. - Đề xuất 

được 07 biện pháp dành cho các chủ thể trong hệ thống phân cấp quản lý GDKNS của Đại học 

Huế, có phân tích cụ thể về mục tiêu, nội dung, cách thức, điều kiện thực hiện mỗi biện pháp, để 

chuyển giao thực hiện trong thực tiễn quản lý GDKNS cho sinh viên, góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện sinh viên Đại học Huế, chuẩn bị cho sinh viên hành trang bước vào cuộc 

sống nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp trường đại học.  

Mã tài liệu: H 1598  

 

25. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học trên địa 

bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục: Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục/ 

Cầm Khắc Quảng. Quản lí giáo dục 81.40.114 Luận văn Viện KHGDVN Bộ GD&ĐT Trịnh Thị 

Anh Hoa . - H., 2018 . - 120 tr. + phụ lục 
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Tóm tắt: Luận văn phân tích thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 

viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục.  

Mã tài liệu: H 1607  

 

26. Quản lý hoạt động tham gia giáo dục pháp luật cho sinh viên không chuyên luật 

trong các trường đại học / Luận án chuyên ngành Quản lý giáo dục / Đỗ Thị Thu Hằng.  . - H., 

2017 . - 199 trang + phụ lục 

Tóm tắt: Quản lý hoạt động tham gia giáo dục pháp luật cho sinh viên trong trường đại học 

hiên nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu giáo dục pháp luật cho sinh 

viên. Việc đề xuất và vận dụng các biện pháp quản lý hoạt động tham gia giáo dục pháp luật cho 

sinh viên không chuyên luật trong các tường đại học một ách chặt chẽ, khoa học theo  tiếp cận 

phối hợp sự tham gia giữa nhà trường với các bên tham gia trong và ngoài nhà trường phù hợp với 

thực tiễn, phát huy tính hiệu quả hoạt động tham gia, thì sẽ đạt được mục tiêu giáo dục pháp luật 

cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên trong giai đoạn hiện 

nay.  

Mã tài liệu: H 1588 

 

27. Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm 

giáo dục thường xuyên/ Luận án chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục học.  . - H, 2018 . - 

154 trang + phụ lục 

Tóm tắt: - Đóng góp cho việc phát triển và hoàn thiện lý luận về rèn luyện kỹ năng học tập 

cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên.  - Phát hiện thực 

trạng kỹ năng học tập của học viên bổ túc trung học phổ thông, rèn luyện kỹ năng học tập cho học 

viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên cùng các yếu tố ảnh hưởng và 

mức độ ảnh hưởng của các yếu tố.  - Đề tài đã đề xuất và khẳng định hiệu quả của 05 biện pháp 

rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường 

xuyên. Các biện pháp mang tính khoa học trong  việc nâng cao hiệu quả của hoạt động rèn luyện 

kỹ năng học tập và chất lượng kỹ năng học tập của học viên ở trung tâm giáo dục thường xuyên. 

Các biện pháp đề xuất trong luận án nếu được áp dụng và thực hiện đồng bộ sẽ góp phần nâng cao 

kỹ năng học tập và chất lượng hoạt động học tập của học viên bổ túc trung học phổ thông ở các 

trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện trên cả nước.  Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu 

tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên và giáo viên.  
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Mã tài liệu: H 1601  

 

28. Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học Giáo dục học theo hướng phát triển 

năng lực dạy học cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm/ Luận án chuyên ngành Lý luận và lịch sử 

giáo dục/ Nguyễn Thị Tím Huế.  . - H, 2018 . - 165 trang + phụ lục 

Tóm tắt: Những đóng góp mới của luận án là: 1. Luận án đã kế thừa những quan điểm của 

các tác giả đi trước đồng thời xác định được cơ sở lý luận của việc XD&SDBT theo hướng phát 

triển năng lực dạy học trong dạy học GDH. Phần khung lý thuyết này của luận án bao gồm những 

khái niệm và quan điểm khoa học về bài tập GDH theo hướng phát triển năng lực dạy học; yêu 

cầu của việc XD&SDBT theo hướng phát triển năng lực dạy học trong dạy học GDH.   2. Kết quả 

khảo sát thực trạng của luận án đã phản ánh được nhận thức của GV dạy GDH ở trường CĐSP về 

XD&SDBT theo hướng phát triển năng lực dạy học còn chưa đầy đủ và sâu sắc. Qua phân tích 

nguyên nhân của thực trạng và kết quả thực trạng cho phép tác giả luận án nhận định việc 

XD&SDBT trong dạy học GDH ở trường CĐSP chưa hiệu quả. Do đó cần thiết phải bồi dưỡng 

nhận thức cho GV CĐSP về XD&SDBT trong dạy học GDH theo hướng phát triển năng lực dạy 

học.  3. Đề xuất được nguyên tắc, qui trình xây dựng, sử dụng bài tập theo hướng phát triển năng 

lực dạy học giúp cho GV dạy học GDH dễ dàng thực hiện việc XD&SDBT GDH đáp ứng yêu cầu 

của đổi mới đào tạo ở trường Sư phạm theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp.  4. Thiết kế 

được hệ thống bài tập học phần “Hoạt động dạy học ở trường THCS” thuộc môn GDH theo qui 

trình đã đề xuất. Xây dựng tiêu chí, công cụ đánh giá năng lực dạy học của SV trong đào tạo giáo 

viên THCS; minh họa sử dụng bài tậptheo hướng phát triển năng lực dạy học trong dạy học học 

phần “Hoạt động dạy học ở trường THCS”.  GV dạy GDH có thể sử dụng sản phẩm này như một 

tài liệu tham khảo hỗ trợ cho việc đổi mới phương pháp dạy học GDH theo hướng phát triển năng 

lực ở trường CĐSP.  

Mã tài liệu: H 1597  


