
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Dành cho thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

 

 1. Thông tin chung 

 Họ và tên: Nguyễn Thu Hương 

Năm sinh: 1979 

Giới tính: Nữ 

Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): TS, 2014, 

Trường ĐH Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga, Liên bang Nga 

Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): PGS, 2018, Trường 

ĐHSP Hà Nội 2.  

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học so sánh lịch sử, phân 

loại và đối chiếu 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Trưởng khoa, Khoa 

GDMN - Trường ĐHSP Hà Nội 2 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Khoa 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở 

đào tạo):.  

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm 

kỳ): 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, 

nhiệm kỳ): 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt 

động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 01 sách chuyên khảo; 01 sách giáo khoa 



b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được 

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm 

xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn).  

- Nguyễn Thu Hương, Lời khen và cách thức tiếp nhận lời khen trong ngôn ngữ văn hóa 

giao tiếp hiện đại Nga và Việt Nam, NXB KHXH, 2017, ISBN 978-604-956-100-9. 

- Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng tổng chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Trần Thị Thu (đồng chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, 

Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh 

Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy, SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

, lớp 6, NXB GD Việt Nam, 2021. 

2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

a) Tổng số đã công bố: 9  bài báo tạp chí trong nước; 10  bài báo tạp chí quốc tế. 19 

b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm 

công bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn – nếu có):  

- Trong nước: 

[1] Nguyễn Thu Hương, Lời khen về ngoại hình trong văn hoá Nga và Việt nam: Phương 

diện dân tộc và giới tính, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 43, 2016 

[2] Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Oanh, Biện pháp rèn nghi thức lời nói cho học 

sinh qua một số bài Tập làm văn lớp 2, Kỉ yếu Hội nghị khoa học trẻ, Trường ĐHSP Hà 

Nội 2, tr. 350 – 352, 2016. 

[3] Nguyễn Thu Hương, Các phương tiện từ vựng thể hiện lời khen trong ngôn ngữ văn 

hóa hiện đại Nga và Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2017 “Ngôn ngữ ở Việt 

Nam: Hội nhập và phát triển”,Tr. 1724-1730, 2017. 

[4] Nguyễn Thu Hương, Đặc trưng dân tộc của một số cách tiếp nhận lời  khen trong văn 

hóa giao tiếp Nga và Việt Nam, 2017. 

[5] Nguyễn Thu Hương, Lảng tránh - một cách tiếp nhận lời khen điển hình của người 

Nga và người Việt trong văn hóa giao tiếp, 2017. 

[6] Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Văn Thạo, Một số từ chỉ hoạt động sử dụng lửa để nấu 

thức ăn, nước uống trong tiếng Việt và tiếng Anh, Tạp chí Từ điển học và Bách Khoa thư 

Việt Nam, số 4(54), tr. 3-6, 2018. 

 



[7] Nguyễn Thu Hương, Ngô Thị Trang, Khung năng lực nghề nghiệp giáo viên cơ sở 

giáo dục phổ thông, Kỉ yếu hội thảo khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, trang 135-144, 

2019. 

[8] Duong Thi Thuy Hang, Nguyen Thu Hương, Children’s developmental 

Disordersin some selected prose  works since 2015: from an approach of literature, 

Proceedings  of the international conference language, literature and culture 

education,  Vietnam education publishing house, 300- 307, 2020. 

- Quốc tế: 

[1] Hгуен Tху Xыонг, Образ Вьетнама в русской поэтической картине мира 1960 - 

1970 -х гг, Журнал “Казанская наука”Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 

2017. – 132. ISSN 2078-9955, ISSN 2078-9963 (online), tr. 65-69, 2017. 

[2] Hгуен Tху Xыонг, Языковой образ Вьетнама в русских путевых заметках конца 

ХIХ - начала ХХ в, Журнал “Архив научных статей” Серия:Филологические науки. 

Вопросы теории и практики , часть 3 ,  Тамбов: Изд-во Грамота, 139-142, 2017. 

 

2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương 

cấp Bộ trở lên) 

a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm:  

b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm 

được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực 

hiện, cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài): 

………………………………………………………………………………………. 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác: 

- Tổng số có: ………. sáng chế, giải pháp hữu ích 

- Tổng số có: ………. tác phẩm nghệ thuật 

- Tổng số có: ………. thành tích huấn luyện, thi đấu 

b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, 

thành tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số 

hiệu văn bằng, tên cơ quan cấp): 

 ………………………………………………………………………………………. 

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ 

http://www.gramota.net/materials/2/2017/11-3/


a) Tổng số:  

b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được 

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở 

đào tạo, năm bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn): 

………………………………………………………………………………………. 

3. Các thông tin khác 

3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa 

học, sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, 

thành tích huấn luyện, thi đấu …,; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân 

loại tạp chí, thông tin trích dẫn…): 

1. Hгуен Tху Xыонг, Комплимент как важный элемент культурного поведения в 

современном обществе (на материале русского и вьетнамского языков), Научный 

журнал “Вестник Российского университета дружбы народов”, Серия “Лингвистика”, 

№ 2. М.: Изд-во РУДН, 2011. – С. 51-58. 

2. Hгуен Tху Xыонг, Гендерная и национальная специфика приема комплимента во 

вьетнамской и русской лингвокультурах, Журнал “Известия ЮЗГУ”, Серия  

“Лингвистика и педагогика”, № 4. Курск: ЮЗГУ, 2013.- С.12-16. 

3.Nguyen Thu Huong, Negation as a way of reaction to a compliment in communication in 

Russian and Vietnamese, “Reports Scientific Society”, Series  “Philology”, № 3. – 

Thailand, 2013.  25-27.   

4. Hгуен Tху Xыонг, К вопросу изучения комплиментов о внешности человека в 

российско- вьетнамской лингвокультуре, Материалы международной научно-

практической конференции молодых ученых «Cовременные тенденции в филологии 

и лингвистике», 2013 г.  М.: Изд-во РУДН, 2013. – С. 120-124. 

5. Hгуен Tху Xыонг, Обход  как тип реакции на комплимент в русской и 

вьетнамской коммуникативной культуре, Научный журнал “Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук",  № 12 (59), часть II. М.: Литера, 2013. – С.61-63. 

6. Hгуен Tху Xыонг, К вопросу о лексических средствах выражения комплимента в 

современной русской и вьетнамской культуре, Научный журнал “Глобальный 

научный потенциал",  № 12 (33),  Санкт- Петербург: 2013. – С.72-76. 

7. Hгуен Tху Xыонг, О некоторых национально специфичных способах приема ком-

плимента в русской и вьетнамской коммуникативной культурах, Научный журнал 



“Вестник Российского университета дружбы народов”, Серия “ Теория языка. 

Семиотика. Семантика”, № 1. М.: Изд-во РУДН, 2014. – С. 99-103. 

8. Nguyễn Thu Hương, Một số kiểu loại khen gián tiếp trong ngôn ngữ văn hoá Việt và 

Nga, Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2015, Nxb Đại học Quốc gia, tr. 450 - 455 , 2015. 

9.  Nguyễn Thu Hương, Lời khen về ngoại hình trong văn hoá Nga và Việt nam: Phương 

diện dân tộc và giới tính, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 43, 2016 

10.Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Oanh, Biện pháp rèn nghi thức lời nói cho học sinh 

qua một số bài Tập làm văn lớp 2, Kỉ yếu Hội nghị khoa học trẻ, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 

tr. 350 – 352, 2016. 

11. Nguyễn Thu Hương, Các phương tiện từ vựng thể hiện lời khen trong ngôn ngữ văn 

hóa hiện đại Nga và Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2017 “Ngôn ngữ ở Việt 

Nam: Hội nhập và phát triển”,Tr. 1724-1730, 2017. 

12.  Nguyễn Thu Hương, Đặc trưng dân tộc của một số cách tiếp nhận lời  khen trong văn 

hóa giao tiếp Nga và Việt Nam, 2017. 

13. Nguyễn Thu Hương, Lảng tránh - một cách tiếp nhận lời khen điển hình của người 

Nga và người Việt trong văn hóa giao tiếp, 2017. 

14. Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Văn Thạo, Một số từ chỉ hoạt động sử dụng lửa để nấu 

thức ăn, nước uống trong tiếng Việt và tiếng Anh, Tạp chí Từ điển học và Bách Khoa thư 

Việt Nam, số 4(54), tr. 3-6, 2018. 

15.  Nguyễn Thu Hương, Ngô Thị Trang, Khung năng lực nghề nghiệp giáo viên cơ sở 

giáo dục phổ thông, Kỉ yếu hội thảo khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, trang 135-144, 

2019. 

16. Duong Thi Thuy Hang, Nguyen Thu Hương, Children’s developmental 

Disordersin some selected prose  works since 2015: from an approach of literature, 

Proceedings  of the international conference language, literature and culture 

education,  Vietnam education publishing house, 300- 307, 2020. 

17. Hгуен Tху Xыонг, Образ Вьетнама в русской поэтической картине мира 1960 - 

1970 -х гг, Журнал “Казанская наука”Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 

2017. – 132. ISSN 2078-9955, ISSN 2078-9963 (online), tr. 65-69, 2017. 

18. Hгуен Tху Xыонг, Языковой образ Вьетнама в русских путевых заметках конца 

ХIХ - начала ХХ в, Журнал “Архив научных статей” Серия:Филологические науки. 

Вопросы теории и практики , часть 3 ,  Тамбов: Изд-во Грамота, 139-142, 2017. 

19. Nguyễn Thu Hương, Lời khen và cách thức tiếp nhận lời khen trong ngôn ngữ văn hóa 

giao tiếp hiện đại Nga và Việt Nam, NXB KHXH, 2017, ISBN 978-604-956-100-9. 

http://www.rudn.ru/index.php?pagec=2814
http://www.rudn.ru/index.php?pagec=2814
http://www.gramota.net/materials/2/2017/11-3/


20. Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng tổng chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Trần Thị Thu (đồng chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, 

Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh 

Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy, SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp, lớp 6, NXB GD Việt Nam, 2021. 

………………………………………………………………………………………. 

3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có): 

………………………………………………………………………………………. 

3.3. Các thông tinvề chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số 

lượt trích dẫn (nếu có): 

………………………………………………………………………………………. 

3.4. Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ trong công tác chuyên môn: Tiếng Nga 

- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: B1 

Tôi xin cam đoan nhừng điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Ha Nội, ngày  14  tháng 5  năm 2021 

NGƯỜI KHAI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

  

     Nguyễn Thu Hương 


