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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Luận án đưa ra quan điểm giáo học pháp và cơ sở khoa học về việc sử 

dụng hiệu quả máy vi tính trong tự học tiếng Nga, đưa ra các nguyên tắc, yêu cầu về xây dựng sách giáo khoa 

điện tử tiếng Nga dành cho tự học. Ngoài ra, một đóng góp mới đáng kể của luận án là tác giả đã thiết kế được 

cuốn sách điện tử tiếng Nga dành cho tự học theo chương trình tiếng Nga trung học phổ thông tại Việt Nam. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu lý luận của luận án có thể sử dụng làm cơ sở để xây 

dựng các tài liệu tự học bộ môn ngoại ngữ nói chung, tiếng Nga nói riêng. Cuốn sách điện tử được thiết kế theo 

các nguyên tắc, yêu cầu đã đưa ra trong luận án sẽ là một phương tiện hiệu quả và đáng tin cậy có thể đáp ứng 

nhu cầu tự học tiếng Nga của nhiều đối tượng người học với những mục đích và niềm say mê khác nhau, không 

phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, vị trí, hoàn cảnh.       

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Kết quả của luận án được sử dụng cho những công trình nghiên cứu tiếp 

theo về sử dụng máy vi tính trong dạy-học ngoại ngữ nói chung, tiếng Nga nói riêng. Cụ thể là có thể xây dựng 

được các sách điện tử, phần mềm, chương trình dạy-học không chỉ đối với bộ môn thực hành tiếng, mà đối với các 

bộ môn chuyên ngành ngoại ngữ.  
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