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1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN TOÀN         

2. Giới tính: nam 

3. Ngày sinh: 22 tháng 7 năm 1960                                4. Nơi sinh: Phú thọ 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2261/SĐH ngày 07 tháng 12 năm 2006. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:   Không 

7. Tên đề tài luận án: Hệ thống bài tập dạy tóm lược văn bản nghe có phong cách khoa học cho sinh 
viên Học viện Kỹ thuật Quân sự. 

8. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Nga.         9. Mã số: …… 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1) TS.  Vũ Quốc Thái 

                                                     2) PGS. TS Nguyễn Văn Tư 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

 - Cơ sở lý luận và thực tiễn  để xây dựng hệ thống bài tập dạy ghi tóm lược văn bản nghe có phong 

cách khoa học. 

 -  Đề xuất hệ thống bài tập dạy ghi tóm lược văn bản nghe có phong cách khoa học cho sinh viên 

chuẩn bị đi học tập tại nước Nga. 

 - Đề xuất phương pháp ứng dụng hệ thống bài tập để dạy ghi tóm lược văn bản nghe có phong cách 

khoa học.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn : Trên cơ sở kết quả của luận án có thể biên soạn giáo trình dạy 

nghe ghi tóm tắt văn bản cho sinh viên các khoá dự bị tiếng Nga tại Việt nam. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập và phương pháp dạy ghi tóm 

tắt văn bản viết. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:                                                      
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