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E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, báo cáo tốt nghiệp
Chương trình: Toán học
STT

1
2

Trình độ
đào tạo

Họ và tên
người thực
hiện

Họ và tên người
hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Phương trình một ẩn và cách giải trong
chương trình Toán trung học sơ sở

Nguyễn Thị
Tươi

Huỳnh Ngọc
Diễm

Trình bày các dạng Phương trình một ẩn và nêu
cách giải trong chương trình Toán trung học sơ sở

Đại học

Đa thức và các dạng bài tập về đa thức
trong chương trình Toán 8

Nguyễn Thị
Phương Linh

Huỳnh Ngọc
Diễm

Trình bày các dạng bài tập về đa thức và phương
pháp giải trong chương trình Toán 8

Đại học

Một số phương pháp tìm giá trị lớn nhất,
giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong chương
trình toán trung học cơ sở

Nguyễn Trung
Tiến

Huỳnh Ngọc
Diễm

Trình bày một số dạng bài tập tìm giá trị lớn nhất,
giá trị nhỏ nhất của biểu thức và phương pháp
giải trong chương trình toán trung học cơ sở

Các phương pháp phân tích đa thức thành
nhân tử trong chương trình toán lớp 8

Lê Hùng Sơn

Huỳnh Ngọc
Diễm

Trình bày các dạng bài tập phân tích đa thức
thành nhân tử và phương pháp giải trong chương
trình toán lớp 8

Một số dạng bài tập về tính chất dãy tỉ số
bằng nhau trong chương trình toán lớp 7

Nguyễn Hoàng
Phúc

Huỳnh Ngọc
Diễm

Trình bày một số dạng bài tập về tính chất dãy tỉ
số bằng nhau và phương pháp giải trong chương
trình toán lớp 7

Đại học

3
Đại học
4
Đại học
5

Tên đề tài

Đại học

Một số phương pháp giúp phát triển năng
lực vận dụng Toán học vào thực tiễn cho
học sinh tiểu học

Phạm Ngọc
Châu

Dương Thanh
Huyền

Trình bày một số phương pháp giúp phát triển
năng lực vận dụng Toán học vào thực tiễn cho
học sinh tiểu học và ví dụ.

Đại học

Một số trò chơi học tập trong dạy học
Toán lớp 1

Nguyễn Thị
Xuân Hậu

Dương Thanh
Huyền

Trình bày một số trò chơi học tập trong dạy học
Toán lớp 1.

Đại học

Áp dụng dạy học dự án trong Toán thống
kê lớp 7

Nguyễn Thị
Thu Hà

Dương Thanh
Huyền

Xây dựng một dự án học tập liên quan đến chủ đề
Toán thống kê lớp 7.

Đại học

Một số phương pháp dạy học giúp phát
triển năng lực Toán học cho học sinh lớp 2

Âu Dương
Chấn Hùng

Dương Thanh
Huyền

Trình bày một số phương pháp dạy học giúp phát
triển năng lực Toán học cho học sinh lớp 2.

Đại học

Dạy học hàm số và phương trình bậc 2
trong toán lớp 9 có sử dụn phầm mềm
Geogebra

Trần Huyền
Như

Đoàn Thị Diễm
Ly

Dạy học hàm số và phương trình bậc 2 trong toán
lớp 9 có sử dụn phầm mềm Geogebra

Đại học

Dạy học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số lớp
12 có sử dụng phần mềm Geogebra

Nguyễn Thùy
Mỹ Trinh

Đoàn Thị Diễm
Ly

Dạy học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số lớp 12 có sử
dụng phần mềm Geogebra

Đại học

Dạy học thống kê lớp 10 và môt số bài
toán ứng dụng vào thực tiễn

Lê Quốc Duy

Đoàn Thị Diễm
Ly

Dạy học thống kê lớp 10 và môt số bài toán ứng
dụng vào thực tiễn

Đại học

Tăng cường các bài toán có nội dung thực
tiễn trong dạy học chương 2- Tổ hợp, Xác
suất cho học sinh lớp 11 trường trung học
phổ thông

Hà Đăng Huy

Phan Văn Lý

Tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn
trong dạy học chương 2- Tổ hợp, Xác suất cho
học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông

Tăng cường các bài toán có nội dung thực
tiễn trong dạy học chương 4- Nguyên hàm,
Tích phân cho học sinh lớp 12 trường
trung học phổ thông

Nguyễn Thị
Thủy Mỹ

Phan Văn Lý

Tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn
trong dạy học chương 4- Nguyên hàm, Tích phân
cho học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông

Tăng cường các bài toán có nội dung thực
tiễn trong dạy học chương 1- Khối đa diện
cho học sinh lớp 12 trường trung học phổ
thông

Lê Phước
Minh Toàn

Phan Văn Lý

Tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn
trong dạy học chương 1- Khối đa diện cho học
sinh lớp 12 trường trung học phổ thông
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Đại học
14

Đại học
15

Đại học

Tăng cường các bài toán có nội dung thực
tiễn trong dạy học nội dung Đạo
hàm cho học sinh trung học phổ thông

Lê Văn Nhất

Phan Văn Lý

Tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn
trong dạy học nội dung Đạo
hàm cho học sinh trung học phổ thông

Tăng cường các bài toán có nội dung thực
tiễn trong dạy học chương 3- Tam giác
đồng dạng cho học sinh lớp 8.

Lương Đức
Tuấn

Phan Văn Lý

Tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn
trong dạy học chương 3- Tam giác đồng dạng cho
học sinh lớp 8.

Đại học

Thống kê chiều cao, cân nặng của các bé
từ 6 đến 11 tuổi tại một trường tiểu học ở
Dầu Tiếng

Huỳnh Thị
Hồng Nhung

Nguyễn Thị Kim
Ngân

Thống kê chiều cao, cân nặng của các bé từ 6 đến
11 tuổi tại một trường tiểu học ở Dầu Tiếng

Đại học

Phân tích ảnh hưởng của việc tập thể thao
đến chiều cao, cân nặng của các bé từ 6
đến 11 tuổi tại một trường tiểu học ở Dầu
Tiếng

Lê Thị Thùy
Trang

Nguyễn Thị Kim
Ngân

Phân tích ảnh hưởng của việc tập thể thao đến
chiều cao, cân nặng của các bé từ 6 đến 11 tuổi tại
một trường tiểu học ở Dầu Tiếng

Đại học

Phân tích ảnh hưởng của dinh dưỡng đến
chiều cao, cân nặng của các bé từ 6 đến 11
tuổi tại một trường tiểu học ở Dầu Tiếng

Nguyễn Thị
Xuân

Nguyễn Thị Kim
Ngân

Phân tích ảnh hưởng của dinh dưỡng đến chiều
cao, cân nặng của các bé từ 6 đến 11 tuổi tại một
trường tiểu học ở Dầu Tiếng

Đại học

Dạng toán giải bằng cách lập phương trình,
hệ phương trình ở trung học cơ sở

Nguyễn Thị
Diễm Thu

Nguyễn Vũ Vân
Trang

Dạng toán giải bằng cách lập phương trình, hệ
phương trình ở trung học cơ sở

Lê Mỹ Xuyến

Nguyễn Thị
Khánh Hòa

Trình bày một số ứng dụng của ma trận và định
thức trong các lĩnh vực khác như mật mã, sinh
học, xã , kinh tế, thiên văn.

Một số ứng dụng của hệ phương trình
tuyến tính

Trần Anh Nhựt

Nguyễn Thị
Khánh Hòa

Trình bày một số ứng dụng của hệ phương trình
tuyến tính trong các lĩnh vực khác như xã hội,
kinh tế, hoá học, kỹ thuật điện, xây dưng, mạng
lưới.

Định phí bảo hiểm nhân thọ

Nguyễn Ngọc
Hường

Nguyễn Thị
Khánh Hòa

Trình bày tóm tắt các loại hình bảo hiểm nhân
thọ, cách định phí bảo hiểm nhân thọ và giải một
số ví dụ minh hoạ.
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Đại học
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Đại học
Một số ứng dụng của ma trận và định thức

22
Đại học
23

Đại học
24

Đại học

Rèn luyện kỹ năng giải bài toán liên quan
đến hàm số bậc nhất thông qua một số bài
toán thực tế

Nguyễn Thanh
Phúc

Danh Hứa Quốc
Nam

Rèn luyện kỹ năng giải bài toán liên quan đến
hàm số bậc nhất thông qua một số bài toán thực tế

Đại học

Rèn luyện kỹ năng giải bài toán cho học
sinh lớp 12 thông qua nội dung tích phân

Lê Thành Luân

Danh Hứa Quốc
Nam

Rèn luyện kỹ năng giải bài toán cho học sinh lớp
12 thông qua nội dung tích phân

Đại học

Thực trạng và biện pháp rèn luyện kỹ năng
nghiên cứu khoa học cho sinh viên khối
ngành KHXH&NV ở Trường ĐH Thủ Dầu
Một

Điêu Nguyễn
Thanh Thảo

Danh Hứa Quốc
Nam

Thực trạng và biện pháp rèn luyện kỹ năng
nghiên cứu khoa học cho sinh viên khối ngành
KHXH&NV ở Trường ĐH Thủ Dầu Một

Thực trạng và biện pháp rèn luyện kỹ năng
nghiên cứu khoa học cho sinh viên khối
ngành KHTN&KTCN ở Trường ĐH Thủ
Dầu Một

Trần Lê
Phương Uyên

Danh Hứa Quốc
Nam

Thực trạng và biện pháp rèn luyện kỹ năng
nghiên cứu khoa học cho sinh viên khối ngành
KHTN&KTCN ở Trường ĐH Thủ Dầu Một

Thiết kế hệ thống bài tập trắc nghiệm hình
học lớp 12 theo hướng phụ đạo cho học
sinh yếu kém ôn thi tốt nghiệp trung học
phổ thông phần khối đa diện

Nguyễn Minh
Hiếu

Trần Thanh
Phong

Thiết kế hệ thống bài tập trắc nghiệm hình học
lớp 12 theo hướng phụ đạo cho học sinh yếu kém
ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông phần khối
đa diện

Thiết kế hệ thống bài tập trắc nghiệm phục
vụ cho học sinh yếu kém ôn thi tốt nghiệp
trung học phổ thông phần phương pháp tọa
độ trong không gian

Nguyễn Thị
Kim Anh

Trần Thanh
Phong

Thiết kế hệ thống bài tập trắc nghiệm phục vụ cho
học sinh yếu kém ôn thi tốt nghiệp trung học phổ
thông phần phương pháp tọa độ trong không gian

Trần Thanh
Phong

Thiết kế hệ thống bài tập trắc nghiệm theo hướng
phụ đạo cho học sinh yếu kém ôn thi tốt nghiệp
trung học phổ thông phần hàm số lũy thừa, hàm
số mũ và hàm số logarit

Trần Thanh
Phong

Thiết kế hệ thống bài tập trắc nghiệm theo hướng
phụ đạo cho học sinh yếu kém ôn thi tốt nghiệp
trung học phổ thông phần mặt nón, mặt trụ, mặt
cầu
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27

Đại học
28

Đại học
29

Đại học
30

Đại học
31

Đại học
32

Thiết kế hệ thống bài tập trắc nghiệm theo
hướng phụ đạo cho học sinh yếu kém ôn
thi tốt nghiệp trung học phổ thông phần
hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số
logarit
Thiết kế hệ thống bài tập trắc nghiệm theo
hướng phụ đạo cho học sinh yếu kém ôn
thi tốt nghiệp trung học phổ thông phần
mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Trương Thị
Tâm Anh

Đào Ngọc Hiếu

Đại học

Nguyễn Văn
Tuấn

Huỳnh Văn Hiếu

Ảnh hưởng của việc làm thêm và giải trí đến kết
quả học tập của sinh viên Trường Đại học Thủ
Dầu Một

Quá trình Markov

Huỳnh Minh
Thành

Huỳnh Văn Hiếu

Quá trình Markov

Một số dạng bài toán chứa căn thức

Trịnh Thị Thu
Hiền

Nguyễn Minh
Điện

Một số dạng bài toán chứa căn thức

Một số dạng bài toán chứa hàm ẩn

Trần Tấn Tiền

Nguyễn Minh
Điện

Các hằng đẳng thức và một số ứng dụng

Phan Thị Thu
Nga

Nguyễn Minh
Điện

Các hằng đẳng thức và một số ứng dụng

Một số dạng bài toán trong các kỳ thi học
sinh giỏi lớp 6

Huỳnh Ngọc
Giàu

Nguyễn Minh
Điện

Một số dạng bài toán trong các kỳ thi học sinh
giỏi lớp 6

Bất đẳng thức Cauchy và ứng dụng

Nguyễn Thị
Yến Linh

Nguyễn Minh
Điện

Bất đẳng thức Cauchy và ứng dụng

Đại học

Ước lượng, kiểm định cho trung bình và
thực hành với Excel

Võ Nữ Phương
Uyên

Lê Thị Thu

Ước lượng, kiểm định cho trung bình và thực
hành với Excel

Đại học

Kiểm định so sánh hai trung bình và thực
hành với Excel

Lê Thị Hồng
Thắm

Lê Thị Thu

Kiểm định so sánh hai trung bình và thực hành
với Excel

Đại học

Đồ thị Euler và một số ứng dụng của đồ thị
Euler

Nguyễn Thị
Thu Thảo

Lê Thị Thu

Đồ thị Euler và một số ứng dụng của đồ thị Euler

34

37
38
39
40
41
42
43

Ảnh hưởng của việc làm thêm và giải trí
đến kết quả học tập của sinh viên Trường
Đại học Thủ Dầu Một

Trần Thanh
Phong

Đại học

36

Trần Quang
Hậu

Thiết kế hệ thống bài tập trắc nghiệm theo hướng
phụ đạo cho học sinh yếu kém ôn thi tốt nghiệp
trung học phổ thông phần nguyên hàm, tích phân
và ứng dụng tích phân

33

35

Thiết kế hệ thống bài tập trắc nghiệm theo
hướng phụ đạo cho học sinh yếu kém ôn
thi tốt nghiệp trung học phổ thông phần
nguyên hàm, tích phân và ứng dụng tích
phân

Đại học
Đại học
Đại học
Đại học
Đại học
Đại học

Một số dạng bài toán chứa hàm ẩn

44
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Đại học
Đại học
Đại học
Đại học
Đại học

48
Đại học
49
Đại học
50
Đại học
51

52
53
54

Đại học
Đại học
Đại học

Nguyên lý Dirichlet và một số ứng dụng
của nguyên lý Dirichlet

Đinh Thị
Thanh Tâm

Lê Thị Thu

Nguyên lý Dirichlet và một số ứng dụng của
nguyên lý Dirichlet

Tích phân đường loại II và bài tập áp dụng

Võ Thị Trâm
Anh

Huỳnh Hoa Kim
Long

Tích phân đường loại II và bài tập áp dụng

Tích phân mặt loại I và ứng dụng

Cao Thị Diễm

Huỳnh Hoa Kim
Long

Tích phân mặt loại I và ứng dụng

Tích phân đường loại I và một số ứng
dụng

Nguyễn Thị
Mỹ Linh

Huỳnh Hoa Kim
Long

Tích phân đường loại I và một số ứng dụng

Một số dạng bài tập áp dụng hệ thức Vi-et
trong chương trình toán lớp 9

Trần Thị Thu
Thảo

Bùi Thị Ngọc
Hân

Trình bày một số dạng bài tập áp dụng hệ thức
Vi-et trong chương trình toán lớp 9 cùng với
phương pháp giải và các ví dụ cụ thể

Các dạng bài tập về cấp số nhân trong
chương tình Toán phổ thông

Ngô Thị Thu
Xuân

Bùi Thị Ngọc
Hân

Trình bày các dạng bài tập về cấp số nhân trong
chương tình Toán phổ thông cùng với phương
pháp giải và các ví dụ cụ thể

Một số dạng toán về số phức trong chương
tình Toán phổ thông

Bùi Thị Kim
Thi

Bùi Thị Ngọc
Hân

Trình bày một số dạng toán về số phức trong
chương tình Toán phổ thông cùng với phương
pháp giải và các ví dụ cụ thể

Một số dạng toán về rút gọn biểu thức
chứa căn và bài tập vận dụng

Nguyễn Thanh
Thúy

Bùi Thị Ngọc
Hân

Trình bày một số dạng toán về rút gọn biểu thức
chứa căn cùng với phương pháp giải và bài tập
vận dụng

Phương trình nghiệm nguyên

Đồng Ngọc
Lam Tường

Ngô Lê Hồng
Phúc

Phương trình nghiệm nguyên

Hàm Euler

Nguyễn Bảo
Ngọc

Ngô Lê Hồng
Phúc

Hàm Euler

Hàm phần nguyên và ứng dụng

Trương Công
Thành

Ngô Lê Hồng
Phúc

Hàm phần nguyên và ứng dụng

Dạy học toán 7 theo hướng tăng cường
liên hệ toán học vào thực tiễn

Phạm Thanh
Dũng

Đoàn Thị Diễm
Ly

Dạy học toán 7 theo hướng tăng cường liên hệ
toán học vào thực tiễn

55

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Phát triển năng lực toán học cho học sinh
lớp 7 thông qua dạy học trải nghiệm các
bài toán thực tiễn

Cao Thị
Hương

Đoàn Thị Diễm
Ly

56

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Phát triển năng lực toán học cho học sinh lớp 7
thông qua dạy học trải nghiệm các bài toán thực
tiễn

Dạy học tam giác đồng dạng lớp 8 theo
giáo dục stem

Nguyễn Văn
Thanh

Đoàn Thị Diễm
Ly

Dạy học tam giác đồng dạng lớp 8 theo giáo dục
stem

57

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Một số kĩ thuật về tiết dạy môn toán 6 mô
hình trường học mới

Từ Thị Thanh
Thủy

Đoàn Thị Diễm
Ly

Một số kĩ thuật về tiết dạy môn toán 6 mô hình
trường học mới

58

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Phát triển năng lực toán học của học sinh
lớp 7 thông qua các bài toán thực tiễn

Lê Thị Tuyến

Đoàn Thị Diễm
Ly

Phát triển năng lực toán học của học sinh lớp 7
thông qua các bài toán thực tiễn

59

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Một số dạng toán về tích phân bội ba và
ứng dụng

Phạm Thị Trân
Anh

60

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Một số dạng toán về tích phân đường loại
1 và ứng dụng

Phan Thành
Danh

61

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

62

Đại học
(hệ

Tích phân mặt loại 2 và ứng dụng

Nguyễn Thị
Hiền

Huỳnh Hoa Kim
Long

Huỳnh Hoa Kim
Long
Huỳnh Hoa Kim
Long

Một số dạng toán về tích phân bội ba và ứng dụng

Một số dạng toán về tích phân đường loại 1 và
ứng dụng

Tích phân mặt loại 2 và ứng dụng

thường
xuyên)
Một số dạng toán về tích phân đường loại
2 và ứng dụng

Nguyễn Ngọc
Hiếu

63

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Một số dạng bài tập về hệ phương trình
bậc nhất hai ẩn trong chương trình toán 9

Lê Thị Tuyết
Hồng

Huỳnh Ngọc
Diễm

Một số dạng bài tập về hệ phương trình bậc nhất
hai ẩn trong chương trình toán 9

64

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Một số dạng toán về tỉ lệ thức trong
chương trình toán 7

Nguyễn Cao
Bảo Ngọc

Huỳnh Ngọc
Diễm

Một số dạng toán về tỉ lệ thức trong chương trình
toán 7

65

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Một số dạng toán về biểu thức đại số trong
chương trình toán 7

Lê Thanh Nhàn

Huỳnh Ngọc
Diễm

Một số dạng toán về biểu thức đại số trong
chương trình toán 7

66

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách
lập phương trình và hệ phương trình

Nguyễn
Phương

Huỳnh Ngọc
Diễm

Rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập
phương trình và hệ phương trình

67

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Một số dạng bài tập về luỹ thừa và những
sai lầm của học sinh khi giải

Nguyễn Thị
Kiều Tiên

Huỳnh Ngọc
Diễm

Một số dạng bài tập về luỹ thừa và những sai lầm
của học sinh khi giải

68

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Một số dạng giải bài toán bằng cách lập
phương trình

Lê Trần Hồng
Phượng

69

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Huỳnh Hoa Kim
Long

Một số dạng toán về tích phân đường loại 2 và
ứng dụng

Một số dạng giải bài toán bằng cách lập phương
trình
Lê Quang Long

Lý thuyết vành chia

70

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Một số dạng bài tập và phân tích đa thức
thành nhân tử

71

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

72

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Ứng dụng phần mềm GeoGeBra trong việc
dạy học môn Toán khối
9 cấp THCS

73

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Vận dụng toán học vào thực tiễn qua dạng
toán " Luyện tập tính
chất của dãy tỉ số bằng nhau"
Phân tích thống kê về trình độ học vấn,
nghề nghiệp của ba mẹ học sinh khối 6
trường THCS Chu Văn An và xem xét ảnh
hưởng của chúng đến kết quả học tập

Nguyễn Thùy
Như Quỳnh

Lê Thị Thu

74

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Phân tích thống kê về trình độ học vấn, nghề
nghiệp của ba mẹ học sinh khối 6 trường THCS
Chu Văn An và xem xét ảnh hưởng của chúng
đến kết quả học tập

Một số phương pháp giải gần đúng phương
trình và lập trình với Matlab

Lý Thành Tâm

Lê Thị Thu

Một số phương pháp giải gần đúng phương trình
và lập trình với Matlab

75

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Phân tích thống kê về việc học thêm của
học sinh khối 7 trường THCS Tân Phước
Khánh và xem xét mối liên hệ của việc học
thêm đến kết quả học tập

Trương Thị
Ngọc Tuyền

Lê Thị Thu

76

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Phân tích thống kê về việc học thêm của học sinh
khối 7 trường THCS Tân Phước Khánh và xem
xét mối liên hệ của việc học thêm đến kết quả học
tập

77

Đại học
(hệ

Số nguyên tố, định lý Fermat và ứng dụng
trong toán phổ thông

Nguyễn Thị
Ánh Dương

Ngô Lê Hồng
Phúc

Số nguyên tố, định lý Fermat và ứng dụng trong
toán phổ thông

Lê Nguyễn
Viết Tường

Lý thuyết vành chia
Lê Quang Long

Phan Thị Thúy
Vy

Một số dạng bài tập và phân tích đa thức thành
nhân tử
Lê Quang Long

Nguyễn Thịnh
Phước Đức

Lê Thị Thu

Trần Thụy Hà
Giang

Lê Thị Thu

Ứng dụng phần mềm GeoGeBra trong việc dạy
học môn Toán khối
9 cấp THCS

Vận dụng toán học vào thực tiễn qua dạng toán "
Luyện tập tính
chất của dãy tỉ số bằng nhau"

thường
xuyên)
Các phương pháp phân tích đa thức thành
nhân tử trong toán THCS

Nguyễn Trúc
Đào

Ngô Lê Hồng
Phúc

Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
trong toán THCS

78

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Phương pháp giải một số dạng phương
trình một ẩn trong toán THCS.

Nguyễn Thị
Minh Thùy

Ngô Lê Hồng
Phúc

Phương pháp giải một số dạng phương trình một
ẩn trong toán THCS.

79

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Hướng dẫn học sinh lớp 9 học tốt dạng
toán căn hai lớp.

Nguyễn Hoàng
Duy Thức

Ngô Lê Hồng
Phúc

Hướng dẫn học sinh lớp 9 học tốt dạng toán căn
hai lớp.

80

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Giúp học sinh học tốt bài Đồ thị hàm số y
= ax2 (a≠0) bằng việc ứng dụng phần mềm
Geobebra

Nguyễn Hồng
Loan

Nguyễn Thị Kim
Ngân

81

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Giải pháp tạo hứng thú trong bài Tính chất
ba đường trung tuyến của tam giác thông
qua ứng dụng phần mềm Geogebra

Đinh Thị Ngợi

Nguyễn Thị Kim
Ngân

82

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Giải pháp tạo hứng thú trong bài Tính chất ba
đường trung tuyến của tam giác thông qua ứng
dụng phần mềm Geogebra

Một số phương pháp giải bài toán phân
tích đa thức thành nhân tử trong môn Toán
8 ở trường Trung học cơ sở

Nguyễn Thị
Thủy Nguyên

Nguyễn Thị Kim
Ngân

83

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Một số phương pháp giải bài toán phân tích đa
thức thành nhân tử trong môn Toán 8 ở trường
Trung học cơ sở

Giúp học sinh lớp 8 học tốt phần hình chóp
đều. Hình chóp cụt đều thông qua phần
mềm GEOGEBRA

Nguyễn Văn
Thắng

Nguyễn Thị Kim
Ngân

84

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Giúp học sinh lớp 8 học tốt phần hình chóp đều.
Hình chóp cụt đều thông qua phần mềm
GEOGEBRA

Giúp học sinh học tốt bài Đồ thị hàm số y = ax2
(a≠0) bằng việc ứng dụng phần mềm Geobebra

85

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Tuyển tập đề kiểm tra Toán 6

Trần Thị Mĩ
Duyên

Nguyễn Thị
Khánh Hòa

Tuyển tập đề kiểm tra Toán 6

86

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Tuyển tập đề kiểm tra Toán 7

Trần Thị Mỹ
Duyên

Nguyễn Thị
Khánh Hòa

Tuyển tập đề kiểm tra Toán 7

87

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Tuyển tập đề kiểm tra Toán 8

Lương Hoài
Giang

Nguyễn Thị
Khánh Hòa

Tuyển tập đề kiểm tra Toán 8

88

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Tuyển tập đề kiểm tra Toán 9

Hồ Nguyễn
Công Thành

Nguyễn Thị
Khánh Hòa

Tuyển tập đề kiểm tra Toán 9

89

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Phân tích đa thức thành nhân tử và ứng
dụng trong giải toán lớp 8

Nguyễn Trọng
Tính

Nguyễn Thị
Khánh Hòa

Phân tích đa thức thành nhân tử và ứng dụng
trong giải toán lớp 8

90

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Nguyễn Thị
Mỹ Liên

Nguyễn Thị Linh

91

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Bài giảng đồ thị hàm số y=ax (a#0) sử
dụng phần mềm
GEOGEBRA

Một số phương pháp giải toán chia hết cho
học sinh lớp 6

Lê Xuân Trọng

Nguyễn Thị Kim
Ngân

Bài giảng đồ thị hàm số y=ax (a#0) sử dụng phần
mềm
GEOGEBRA

Một số phương pháp giải toán chia hết cho học
sinh lớp 6

Một số phương pháp giúp học sinh lớp 6
giải tốt các bài tập có liên quan đến phân
số

Trần Thị Kim
Loan

Nguyễn Thị Linh

Một số phương pháp giúp học sinh lớp 6 giải tốt
các bài tập có liên quan đến phân số

92

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Tích phân xác định và ứng dụng của tích
phân xác định

Nguyễn Thị Lệ
Thu

Nguyễn Thị Linh

Tích phân xác định và ứng dụng của tích phân xác
định

93

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Nguyễn Văn
Thuận

Nguyễn Thị Linh

94

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Sử dụng phần mềm GeoGebra trong dạy
học bộ môn Hình học 8

Phạm Thanh
Hiếu

Trần Thanh
Phong

Sử dụng phần mềm GeoGebra trong dạy học bộ
môn Hình học 8

95

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Một số biện pháp khắc phục những sai sót
khi giải toán liên quan đến bội và ước

Trần Thị
Hương

Trần Thanh
Phong

Một số biện pháp khắc phục những sai sót khi giải
toán liên quan đến bội và ước

96

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Vận dụng các phương pháp dạy học theo
chủ đề tích hợp giảng dạy bài " luyện tập
tính chất của dãy tỉ số bằng nhau" cho học
sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Viết
Xuân

Phạm Thị Sen

Trần Thanh
Phong

Vận dụng các phương pháp dạy học theo chủ đề
tích hợp giảng dạy bài " luyện tập tính chất của
dãy tỉ số bằng nhau" cho học sinh lớp 7 trường
THCS Nguyễn Viết Xuân

Giúp học sinh lớp 9 giải tốt bài tập áp
dụng định lí Vi-et bằng phương pháp dạy
học tích cực

Lữ Thị Phương

Trần Thanh
Phong

Giúp học sinh lớp 9 giải tốt bài tập áp dụng định
lí Vi-et bằng phương pháp dạy học tích cực

Đại học
(hệ
thường
xuyên)
97

98

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Một số dạng bài tập về giải bài toán bằng
cách lập phương trình, hệ phương trình

Một số dạng bài tập về giải bài toán bằng cách lập
phương trình, hệ phương trình

Rèn luyện kĩ năng giải toán tìm x cho học
sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Thái
Bình - Thuận An

Nguyễn Thị
Thu Trinh

Trần Thanh
Phong

99

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Rèn luyện kĩ năng giải toán tìm x cho học sinh
lớp 6 trường THCS Nguyễn Thái Bình - Thuận
An

Áp dụng phương pháp dạy học tích cực
trong bài tính chất ba đường trung tuyến
của tam giác

Trần Ngọc Bảo
Châu

Dương Thanh
Huyền

Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong bài
tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

100

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Một số cách giải và ứng dụng của bài toán
chứng minh tia nằm giữa hai tia trong hình
học 6

Trần Quang
Chiến

Dương Thanh
Huyền

Một số cách giải và ứng dụng của bài toán chứng
minh tia nằm giữa hai tia trong hình học 6

101

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Một số phương pháp chứng minh 2 đoạn
thẳng bằng nhau và 2 góc bằng nhau trong
hình học 7

Bồ Kim Nhi

Dương Thanh
Huyền

Một số phương pháp chứng minh 2 đoạn thẳng
bằng nhau và 2 góc bằng nhau trong hình học 7

102

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Những lỗi sai thường mắc phải của học
sinh lớp 7 khi giải bài toán sử dụng tính
chất dãy tỉ số bằng nhau

Nguyễn Minh
Thư

Dương Thanh
Huyền

103

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Những lỗi sai thường mắc phải của học sinh lớp 7
khi giải bài toán sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng
nhau

Một số lỗi của học sinh lớp 7 khi giải bài
toán tìm x thỏa mãn các điều kiện cho
trước

Nguyễn Thị
Trúc

Dương Thanh
Huyền

Một số lỗi của học sinh lớp 7 khi giải bài toán tìm
x thỏa mãn các điều kiện cho trước

104

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

105

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Một số ứng dụng của tam giác đồng dạng
trong cuộc sống

Nguyễn Văn
Cường

Bùi Thị Ngọc
Hân

Một số ứng dụng của tam giác đồng dạng trong
cuộc sống

106

Đại học
(hệ

Ứng dụng của lượng giác trong cuộc sống

Nguyễn Ngọc
Dung

Bùi Thị Ngọc
Hân

Ứng dụng của lượng giác trong cuộc sống

thường
xuyên)

107

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Cực trị hàm số và ứng dụng giải quyết các
tình huống thực tế

Nguyễn Thị
Trúc Huỳnh

Bùi Thị Ngọc
Hân

Cực trị hàm số và ứng dụng giải quyết các tình
huống thực tế

108

Đại học
(hệ
thường
xuyên)

Định lý pythagore và các ứng dụng

Đào Vũ Tuyết
My

Bùi Thị Ngọc
Hân

Định lý pythagore và các ứng dụng

Bình Dương, ngày ........ tháng 6 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

TS. Nguyễn Quốc Cường

