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UBND TỈNH PHÚ YÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Phú Yên

Năm học 2018 - 2019

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

STT Trình độ đào
tạo Tên đề tài khóa luận Họ và tên người

thực hiện
Họ và tên người

hướng dẫn Nội dung tóm tắt

1. Đại học

Phát triển một số yếu tố tư duy
sáng tạo cho học sinh lớp 4, 5
theo định hướng phát triển năng
lực trong dạy học Toán ở Tiểu
học.

Lương Phan
Trường An

ThS. Nguyễn
Tiến Thành

Khảo sát đánh giá thực trạng, phân tích các giải
pháp phát triển tư duy sáng tạo ở lớp 4,5 trường
Tiểu học Âu Cơ, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
gắn với hình thành năng lực đặc thù môn Toán Tiểu
học

2. Đại học

Xây dựng hệ thống bài tập đọc
hiểu theo định hướng phát triển
năng lực cho học sinh lớp 4,
Trường Tiểu học Lạc Long
Quân, thành phố Tuy Hoà.

Nguyễn Vũ Hạnh
Dung

ThS. Huỳnh Thị
Như Huyền

Xác định thực trạng việc dạy học Đọc hiểu cho học
sinh thông qua hệ thống bài tập và xây dựng hệ
thống bài tập rèn kĩ năng đọc hiểu theo định hướng
phát triển năng lực cho học sinh lớp 4

3. Đại học

Xây dựng hệ thống bài tập Tiếng
Việt theo định hướng phát triển
năng lực cho học sinh lớp 5,
Trường Tiểu học Lạc Long
Quân, thành phố Tuy Hòa.

Vũ Thị Dung ThS. Nguyễn Thị
Liên

Xây dựng hệ thống bài tập Tiếng Việt theo định
hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 5,
Trường Tiểu học Lạc Long Quân, thành phố Tuy
Hòa nhằm giúp cho học sinh phát triển các năng lực
cần có trong quá trình giải bài tập.

4. Đại học

Nghiên cứu ứng dụng trò chơi
vận động nhằm nâng cao thể lực
chung cho nữ học sinh lứa tuổi
10 – 11, Trưởng Tiểu học Lê
Quý Đôn, thành phố Tuy Hòa.

Nguyễn Thành
Luân

ThS. Nguyễn
Quốc Trầm

Lựa chọn một số trò chơi vận động nhằm nâng cao
thể lực chung cho nữ học sinh lứa tuổi 10-11 Trường
Tiểu học Lê Quý Đôn, TP Tuy Hòa.

5. Đại học Phát triển kĩ năng giải Toán hình
học cho học sinh lớp 4. Nguyễn Thị Kim ThS.Nguyễn Tiến

Thành Tìm hiểu thực trạng việc giải toán hình học của học
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Tiến

sinh lớp 4, xây dựng hệ thống bài tập nhằm rèn
luyện và phát triển kĩ năng giải toán có nội dung
hình học cho học sinh lớp 4 góp phần phát triển tư
duy, trí tưởng tượng của học sinh, đồng thời nâng
cao hiệu quả dạy và học Toán.

6. Đại học

Vận dụng phương pháp lí thuyết
kiến tạo kết hợp ứng dụng công
nghệ thông tin trong dạy Toán ở
các lớp 4,5

Nguyễn Thị
Minh Trang

ThS. Nguyễn
Tiến Thành

Đề xuất một số biện pháp vận dụng phương pháp
dạy học kiến tạo kết hợp với ứng dụng công nghệ
thông tin trong dạy và học môn Toán ở các lớp 4,5
nhằm nâng cao chất lượng học Toán

7. Đại học Dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp
3 qua hoạt động trải nghiệm. Võ Như Thùy ThS. Mai Thị Lê

Hải

Đề xuất quy trình và cách tổ chức hoạt động trải
nghiệm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3
nhằm nâng cao chất lượng môn Tự nhiên và Xã hội
cho học sinh lớp 3 trường Tiểu học Âu cơ, thành
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

8. Đại học
Vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy
học Tự nhiên và Xã hội lớp 3. Phan Thị Minh

Thư
ThS. Mai Thị Lê

Hải
Dựa vào các nghiên cứu về cơ sở lí luận về sư đồ tư
duy, đề tài đề xuất quy trình vận dụng sơ đồ tư duy
trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3

9. Đại học

Khảo sát sự thay đổi lượng sản
phẩm lỏng và khí khi thay đổi
lượng xúc tác của hệ thống phản
ứng cracking tầng cố định

Nguyễn Tấn Chí

TS. Võ Thị Mỹ
Nga

Trường Cao đẳng
Công thương
Miền Trung

Khảo sát sự thay đổi lượng sản phẩm lỏng và khí khi
thay đổi lượng xúc tác của hệ thống phản ứng
cracking tầng cố định

10. Đại học

Khảo sát sự thay đổi lượng sản
phẩm lỏng và khí khi thay đổi
nhiệt độ phản ứng của hệ thống
phản ứng cracking tầng cố định

Võ Thị Thùy Vân

ThS. Đào Thị
Sương

Trường Cao đẳng
Công thương
Miền Trung

Khảo sát sự thay đổi lượng sản phẩm lỏng và khí khi
thay đổi nhiệt độ phản ứng của hệ thống phản ứng
cracking tầng cố định

11. Đại học

Nghiên cứu đặc điểm sinh
trưởng, phát triển của một số
giống hoa lily nhập nội tại vườn
ở Bình Kiến, thành phố Tuy
Hòa, tỉnh Phú Yên

Trần Thị Mỹ
Dung

ThS. Đào Lệ
Tuyền

-Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của
một số giống hoa lily nhập nội từ Hà Lan.
-Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái của các
giống hoa Lily như: đặc điểm hình thái thân, lá, đặc
điểm hình thái hoa.
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12. Đại học
Con người Nam Bộ trong tập
truyện "Cánh đồng bất tận" của
Nguyễn Ngọc Tư

Huỳnh Thị Xuân
Trà

ThS. Nguyễn Thị
Ái Thoa

Khám phá, làm rõ những đặc điểm, vẻ đẹp, tính cách
của con người Nam Bộ trong tập truyện ngắn Cánh
đồng bất tận của Nguyễn Ngọc tư. Từ đó có những
kiến giải và đánh giá xác đáng hơn về giá trị của tập
truyện này.

13. Đại học Nông thôn trong tiểu thuyết
"Dòng sông mía" của Đào Thắng Lê Thị Bảo Trân ThS. Nguyễn Thị

Ái Thoa

Khám phá, làm rõ bức tranh hiện thực nông thôn và
con người trong tiểu thuyết Dòng sông mía của Đào
Thắng thời kỳ đổi mới với nhiều mối quan hệ phức
tạp, đa chiều.

14. Đại học Nhân vật trẻ em trong tiểu thuyết
Charles Dickens

Trần Thị Hồng
Ly

ThS. Võ Nguyễn
Bích Duyên

Tìm hiểu những đặc sắc ở nhân vật trẻ em trong tiểu
thuyết của Charles Dickens từ phương diện khám
phá các kiểu nhân vật trẻ em và nghệ thuật xây dựng
nhân vật trẻ em trong tiểu thuyết của ông.

15. Đại học Du lịch Phú Yên qua ca dao dân
ca xứ Nẫu

Nguyễn Thị
Ngọc Quy

ThS. Đoàn Thị
Như Hoa

Tìm hiểu địa danh du lịch Phú Yên qua dân ca “ xứ
Nẫu” từ đó nghiên cứu khai thác các loại hình du
lịch nhằm phục vụ cho hoạt động du lịch và góp
phần phát triển du lịch Phú Yên.

16. Đại học
Phát huy giá trị các di tích lịch
sử cấp quốc gia tỉnh Phú Yên để
phát triển du lịch

Võ Thị Thơm PGS.TS. Nguyễn
Văn Thưởng

Phát huy giá trị các di tích lịch sử cấp quốc gia tỉnh
Phú Yên và những đóng góp của nó đối với quá
trình bảo vệ, phát triển giá trị văn hóa, lịch sử quê
hương, đất nước.

Phú Yên,
ngày 15
tháng 10
năm
2019

KT.
HIỆU
TRƯỞN
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TS.
Nguyễn
Định
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