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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG 

 

Biểu mẫu  18 
 

 
THÔNG BÁO 

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, 
Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm học 2018 - 2019 

 
A. Công khai thông tin quy mô đào tạo hiện tại 
 

Stt Khối ngành 

Qui mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học 
Cao đẳng sư 

phạm 
Trung cấp sư 

phạm 

Chính 
qui 

VLVH 
Chính 

qui 
VLVH 

Chính 
qui 

VLVH 

 Tổng số         

1 Khối ngành I     2528 0 634 0 

2 Khối ngành II     x x x x 

3 Khối ngành IIII     x x x x 

4 Khối ngành IV     x x x x 

5 Khối ngành V     x x x x 

6 Khối ngành VI     x x x x 

7 Khối ngành VII     x x x x 
 
B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm sau 01 năm 
 

Stt Khối ngành 
Số sinh 
viên tốt 
nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp 
Tỷ lệ sinh 

viên có 
việc làm 

sau 01 năm 
ra trường 

(%) 
Xuất sắc Giỏi Khá 

 Tổng số      

1 Khối ngành I 1375 0 43 1197  

2 Khối ngành II 9 0 2 5  

3 Khối ngành IIII 51 0 2 48  

4 Khối ngành IV 0 0  0  

5 Khối ngành V 7 0 0 2  

6 Khối ngành VI 0 0 0 0  

7 Khối ngành VII 160 0 11 114  
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E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

Stt 
Trình độ 
đào tạo 

Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn 
Nội dung 
tóm tắt 

1 Tiến sĩ     
2 Thạc sĩ     
3 Đại học     
4 Cao đẳng Thiết kế một bộ đồ chơi hình thành biểu tượng thời 

gian cho trẻ mẫu giáo 
Nguyễn Thị Hiền Trần Thị Hằng  

  Nguyễn Thị Thu Trang Trần Thị Hằng  

  Sưu tầm truyện cho trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Cẩm Giang  

  Thiết kế bộ sách vải nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 
mẫu giáo nhỡ (4 - 5 tuổi) 

Nguyễn Khánh Linh Nguyễn Cẩm Giang  

  Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Cẩm Giang  

  Thiết kế bộ sách vải nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 
mẫu giáo bé (3 - 4 tuổi) 

Nguyễn Thị Bích Liên Nguyễn Thúy Hợi  

  Phạm Thùy Linh Nguyễn Thúy Hợi  

  Một số biện pháp tổ chức giờ học khám phá môi 
trường xung quanh cho trẻ mẫu giáo theo quan điểm 
“Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” 

Nguyễn Tú Hồng Linh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  

  
Đinh Thu Trang Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

 

  Sưu tầm và hướng dẫn sử dụng truyện, thơ, câu đố 
giúp trẻ mẫu giáo khám phá thực vật 

Lê Thị Mai Nguyễn Thị Xuân 
 

  Thiết kế trò chơi học tập củng cố hiểu biết cho trẻ về 
thế giới động vật 

Trần Thị Hoa Nguyễn Thị Xuân 
 

  Thiết kế trò chơi học tập củng cố hiểu biết cho trẻ về 
thế giới thực vật 

Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Xuân 
 

  Sưu tầm và hướng dẫn sử dụng truyện, thơ, câu đố 
giúp trẻ mẫu giáo khám phá động vật 

Hà Phương Thảo Nguyễn Thị Xuân 
 

  Thực trạng kỹ năng hợp tác trong hoạt động vui chơi 
cho trẻ mẫu giáo lớn 

Trần Thị Mỵ Vũ Hoàng Vân 
 

  Thực trạng nội dung chơi trong góc Đóng vai theo chủ Hoàng Thanh Thủy Nguyễn Thị Luyến  
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đề của trẻ mẫu giáo 

  Bước đầu tìm hiểu về nhu cầu đặc biệt của trẻ thần 
đồng ở một số trường mầm non quận Cầu Giấy 

Lê Quỳnh Mai Nguyễn Trung Hiếu 
 

  Một số biện pháp rèn khả năng cảm thụ âm nhạc cho 
trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động dạy hát 

Vũ Thị Anh Thư Trần Văn Minh 
 

  Thiết kế bộ tranh cắt trổ nhằm minh họa truyện cổ tích 
Việt Nam “Cây vú sữa” 

Trần Thị Huyền Phạm Minh Tùng 
 

  Thiết kế sa bàn cho trẻ khám phá môi trường xung 
quanh nhằm phát huy tính tích cực của trẻ 5-6 tuổi 
chủ đề “Động vật trong rừng” 

Trần Thị Nguyệt Nga Phạm Minh Tùng 
 

  Làm một số đồ dùng phục vụ hoạt động làm quen với 
biểu tượng toán của trẻ mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) 

Trần Thị Mai Hồng Vương Cảnh Tuất 
 

  Một số cách tạo hình từ lá cây cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 
tuổi 

Nguyễn Linh Chi Vương Cảnh Tuất 
 

  Làm và trang trí một số nhạc cụ âm nhạc phục vụ cho 
hoạt động giáo dục âm nhạc trong trường mầm non 

Đồng Thị Nhẫn Vương Cảnh Tuất 
 

  Thiết kế truyện tranh 3D nhằm phát huy tính tích cực 
của trẻ mẫu giáo làm quen tác phẩm “Cô bé quàng 
khăn đỏ” 

Trần Thị Hương Ly Chu Anh Sơn 
 

  Thiết kế một số nhân vật rối giúp trẻ mẫu giáo tích 
cực khi làm quen với tác phẩm văn học “Nhổ củ cải” 

Vi Thị Minh Châu Chu Anh Sơn 
 

  Thực trạng kỹ thuật trình bày văn bản hành chính tại 
Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam 

Hoàng Thị Thúy Trịnh Thị Giang 
 

  Quy trình xây dựng và ban hành văn bản tại công ty 
kiến trúc sư HTT 

Đàm Đình Quý Hoàng Thị Nguyệt Nga 
 

  Thực trạng kỹ thuật trình bày thể thức văn bản hành 
chính tại Trung ương Hội luật gia Việt Nam 

Nguyễn Thị Phương Hoàng Thị Nguyệt Nga 
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  Một số biện pháp rèn kỹ năng vận động theo nhạc cho 
trẻ Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) trường Mầm non B - Hà 
Nội 

Bùi Thị Thu Hằng Đinh Thị Thanh Huyền 
 

  Một số biện pháp rèn kỹ năng nghe nhạc cho trẻ Mẫu 
giáo lớn (5-6 tuổi) trường Mầm non B - Hà Nội 

Nguyễn Thị Hương Đinh Thị Thanh Huyền 
 

  Kỹ năng tổ chức hoạt động âm trong ngày lễ, ngày hội 
cho trẻ Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) trường Mầm non B - 
Hà Nội 

Nguyễn Băng Thanh Đinh Thị Thanh Huyền 
 

  Thành phố trong sương Phạm Thị Thùy Giang Hoàng Quang Ánh  

  Cuộc sống tĩnh lặng Lê Thị Thu Hồng Hoàng Quang Ánh  

  Một chiều hoàng hôn Bùi Mỹ Linh Trần Quang Huy  

  Biển và mùa hạ Trần Thị Kiều Trang Trần Quang Huy  

  Áp dụng phương pháp TPR trong tổ chức hoạt động 
cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh 

Lê Thị Hà Nguyễn Minh Tuấn 
 

  Áp dụng phương pháp MAT trong tổ chức hoạt động 
cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh 

Vũ Thị Nhung Nguyễn Minh Tuấn 
 

  Thực trạng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở 
trường Mầm non 

Hoàng Thị Tâm Dương Thị Hoa  

  Lương Hà Vy Dương Thị Hoa  

 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng Trình độ đào tạo Chuyên ngành đào tạo Kết quả đào tạo 

1           
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H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng đại biểu tham 

dự 

1 
Tổ chức sự kiện Văn hóa - Nghệ thuật trong 
trường Mầm non hiện nay: thực tiễn và giải pháp 2018  Trường CĐSPTƯ  20-30 người 

2 Sử dụng internet thông minh 2018 Trường CĐSPTƯ 20 - 30 người 

3 
Giải pháp xây dựng mô hình cơ sở đào tạo và cấp 
chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch nội địa tại 
TrườngCĐSPTƯ 

2018 Trường CĐSPTƯ 20 - 30 người 

4 
Hướng kết hợp đào tạo và cung cấp dịch vụ cho 
cộng đồng với ngành HDDL tại trường CĐSPTƯ 

2018 Trường CĐSPTƯ 20 - 30 người 

5 
Công tác xã hội với phụ nữ và trẻ em gái bị mua 
bán trong bối cảnh hiện nay ở nước ta 

2018 Trường CĐSPTƯ 20 - 30 người 

6 
Phát triển CTXH trong trường học và định hướng 
đào tạo ngành CTXH tại trường CĐSPTƯ 

2018 Trường CĐSPTƯ 20 - 30 người 

7 

Đào tạo ngành GDCD trước những định hướng 
về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và 
xu thế của xã hội  

2018 Trường CĐSPTƯ 20 - 30 người 

8 
Phổ biến và giáo dục pháp luật trong nhà trường - 
Vai trò của giáo viên GDCD 

2018 Trường CĐSPTƯ 20 - 30 người 

9 
Công tác tổ chức văn phòng trong các trường 
MNTH – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 

2018 Trường CĐSPTƯ 20 - 30 người 

10 
Phát triển hứng thú và thói quen đọc sách ở trẻ 
mầm non 

2018 Trường CĐSPTƯ 20 - 30 người 

11 Ứng dung CNTT trong hoạt động dạy – học 2018 Trường CĐSPTƯ 20 - 30 người 

12 
Đạo đức, lối sống của sinh viên: thực trạng và 
giải pháp 

2018 Trường CĐSPTƯ 20 - 30 người 

13 Văn hóa công sở: Thực trạng và giải pháp 2018 Trường CĐSPTƯ 20 - 30 người 
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14 
Tổ chức sự kiện Văn hóa - Nghệ thuật trong 
trường Mầm non hiện nay: thực tiễn và giải pháp 

2018 Trường CĐSPTƯ 20 - 30 người 

15 Giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ nhà trẻ  2018 Trường CĐSPTƯ 20 - 30 người 

16 
Giao tiếp trong môi trường sư phạm - thực trang 
và giải pháp 2018  

Trường CĐSPTƯ 20 - 30 người 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 
Người chủ trì và 
các thành viên 

Đối tác trong nước 
và quốc tế 

Thời gian thực 
hiện 

Kinh phí thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn 

1 

Biện pháp nâng cao kĩ năng 
học tập theo nhóm trong đào 
tạo tín chỉ cho sinh viên 
trường CĐSP TW 

Vũ Văn Tuyên  Đề tài cấp cơ sở 2018  5 triệu đồng  SP theo thuyết minh  

2 

Biện pháp hình thành kỹ năng 
lắng nghe trẻ cho sinh viên 
khoa giáo dục mầm non 
trường CĐSP TW 

Nguyễn Minh 
Ngọc  Đề tài cấp cơ sở 2018   5 triệu đồng    SP theo thuyết minh  

3 
Thực trạng tính sáng tạo trong 
hoạt động học tập của sinh 
viên trường CĐSP TW 

Lê Thị Hồng 
Nhung Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 
SP theo thuyết minh  

4 

Sử dụng truyền thông đa 
phương tiện (Multimedia) để 
thiết kế bài giảng điện tử môn 
Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng Sản VN 

Phạm Thị Kim 
Lan Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh  

5 

Sử dụng ca dao, tục ngữ Việt 
Nam trong dạy học môn tư 
tưởng Hồ Chí Minh cho sinh 
viên trường CĐSP TW 

Lê Thị Hồng 
Khuyên Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh  

6 Nghiên cứu khả năng đáp ứng Nguyễn Thị Hạnh Đề tài cấp cơ sở 2018 5 triệu đồng SP theo thuyết minh 
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yêu cầu nghề nghiệp của sinh 
viên ngành Giáo dục đặc biệt  
trường CĐSP TW 

7 

Phát huy vai trò của giáo viên 
chủ nhiệm trong hoạt động 
giáo dục đạo đức học sinh điếc 
THCS trường CĐ SP TW 

Nguyễn Thị Hiền 
 Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh 

8 

Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT 
đáp ứng nhu cầu đào tạo trực 
tuyến tại trường CĐSP TW 

Vũ Mạnh Điệp 
 Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 
SP theo thuyết minh 

9 

Xây dựng Website quản lý học 
tập trực tuyến tại khoa CNTT 
– Trường CĐSP TW 

Phan Minh Hải 
 Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 
SP theo thuyết minh 

10 

Biện pháp tổ chức hoạt động 
tự học học phần “Sử dụng 
thiết bị công nghệ thông tin” 
cho sinh viên song ngành 
GDMN-CNTT trường CĐ SP 
TW theo hình thức đào tạo tín 
chỉ 

Bùi Minh Hải Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh 

11 

Thực trạng việc làm sau khi 
tốt nghiệp của sinh viên ngành 
Công tác xã hội ở Trường 
CĐSP TW. 

Lê Thị Huyến 
 Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh 

12 

Nhu cầu nhân lực hướng dẫn 
viên du lịch với ngành đào tạo 
hướng dẫn du lịch, trường Cao 
đẳng Sư phạm TW qua khảo 
sát doanh nghiệp lữ hành 
Vietravel và Hanoi tourist. 

Đỗ Hải Yến Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh 

13 
Biện pháp nâng cao kỹ năng tổ 
chức sự kiện Văn hóa – Nghệ 

Ngô Thị Mai Đề tài cấp cơ sở 
2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh 
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thuật cho sinh viên ngành Sư 
phạm Âm nhạc, sinh viên song 
ngành GDMN-SPAN và sinh 
viên ngành Quản lí văn hóa 
khoa Âm nhạc trường CĐSP 
TW 

14 

Ứng dụng phương pháp 
Montessori trong việc tổ chức 
hoạt động khám phá môi 
trường xung quanh cho trẻ 4-5 
tuổi. 

Vũ Thị Hà Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh 

15 

Giáo dục văn hóa ứng xử cho 
trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) qua 
hoạt động tìm hiểu lễ tết 
truyền thống. 

Nguyễn Nhiên 
Hương Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh 

16 

Thực trạng phát triển vốn từ 
của trẻ nhà trẻ (24-36 tháng) ở 
một số trường mầm non trên 
địa bàn thành phố Hà Nội. 

Nguyễn Thị Thoan Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh 

17 

Thực trạng phát triển kĩ năng 
vận động tinh cho trẻ 24-36 
tháng thông qua hoạt động với 
đồ vật. 

Trần Thị Yến Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh 

18 

Một số biện pháp rèn luyện 
cho trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) 
sử dụng phép so sánh trong 
hoạt động cho trẻ làm quen 
văn học. 

Nguyễn Thị Minh 
Phương Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh 

19 

Nâng cao chất lượng giảng 
dạy Thanh nhạc trong đào tạo 
sinh viên song ngành Giáo dục 
MN – Sư phạm Âm nhạc 

Lê Thị Lan Anh Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh 
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trường CĐSP TW. 

20 

Xây dựng hệ thống tư liệu 
hình ảnh bài thực hành phần 
tạo hình cho sinh viên ngành 
GDMN trường CĐSP TW. 

Ngô Thị Ngân Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh 

21 

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ em 
qua trường từ vựng “động vật” 
truyện đồng thoại. 

Nguyễn Thị Bạch 
Dương  

2018 5 triệu đồng 
SP theo thuyết minh 

22 

Sử dụng trị liệu hoạt động 
trong quản lí hành vi của trẻ 
rối loạn phổ tự kỉ ở trung tâm 
chuyên biệt. 

Phạm Ngọc Quân Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh 

23 
Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lí giáo dục hòa 
nhập tại trường mầm non 

Trương Thị Minh 
Phượng Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 
SP theo thuyết minh 

24 

Nghiên cứa khai thác phần 
mềm Camemis trong việc xây 
dựng bài giảng điện tử và quản 
lí tổ chức hoạt động đào tạo 
trong trường CĐSP Trung 
ương 

Nguyễn Cao Đằng Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh 

25 
Xây dựng chuẩn Hiệu trưởng 
trường mầm non 

Nguyễn Thị Thanh Đề tài cấp cơ sở 
2018 5 triệu đồng 

SP theo thuyết minh 

26 
Xây dựng chuẩn Giáo viên 
mầm non 

Nguyễn Thị Hồng 
Vân Đề tài cấp cơ sở 

2018 5 triệu đồng 
SP theo thuyết minh 

27 

Xây dựng bộ học liệu rèn kỹ 
năng tư duy sáng tạo trong tổ 
chức hoạt động giáo dục thẩm 
mỹ cho trẻ mầm non (đề tài 
chuyển tiếp  năm 2017) 

ThS. Trần Văn 
Minh Đề tài cấp Bộ 2017-2018 92 SP theo thuyết minh 

28 Thiết kế các hoạt động giáo ThS. Nguyễn Thị Đề tài cấp Bộ 2017 - 2018 58 SP theo thuyết minh 
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dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu 
giáo 5 – 6 tuổi (đề tài chuyển 
tiếp  năm 2017) 

Hồng Vân 

29 

Phát triển tính sáng tạo của trẻ 
mầm non thông qua hoạt động 
làm quen với tác phẩm văn 
học (đề tài mới triển khai năm 
2018) 

ThS. Nguyễn Thị 
Thành 

Đề tài cấp Bộ 2017 - 2018 88 SP theo thuyết minh 

30 

Xác định tiêu chí và xây dựng 
bộ tài liệu hướng dẫn cho trẻ 
làm quen tiếng Anh trong 
trường mầm non (đề tài mới 
triển khai năm 2018) 

TS. Nguyễn Thị 
Thanh 

Đề tài cấp Bộ 2018-2019 75 SP theo thuyết minh 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 
Tên cơ sở đào tạo hoặc các 

chương trình đào tạo 
Thời điểm đánh 

giá ngoài 
Kết quả đánh 

giá/Công nhận 

Nghị quyết 
của Hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 
đạt/không đạt chất 

lượng giáo dục 

Giấy chứng nhận/Công 
nhân 

Ngày cấp Giá trị đến 

1 Trường CĐSP Trung ương  27->31/05/2017 
47/55 tiêu chí đạt 

(85.5% ) 

Số 21/NQ-
HĐKĐCL 

ngày 
24/7/2017  

Đạt CLGD   7/9/2017  7/9/2022 

2  Chưa đánh giá CTĐT             
 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 


