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1. Đặt vấn đề
Sinh viên (SV) ngành Sư phạm Toán học là những 

người học nghề dạy học môn Toán ở trường phổ thông 
(chỉ một số ít dạy học Toán ở bậc đại học (ĐH), cao đẳng), 
ngoài việc học tập các kĩ năng dạy học môn Toán, họ còn 
phải học các kĩ năng khác như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng 
tổ chức, kĩ năng tự học, ... nhằm chuẩn bị trở thành người 
giáo viên dạy học môn Toán ở trường phổ thông trong 
tương lai gần [1]. 

Khi xem xét bản chất của hoạt động dạy học ở cao 
đẳng - ĐH, các tác giả Huỳnh Văn Sơn, Trần Thị Thu Mai, 
Nguyễn Thị Tứ đã chỉ rõ: bản chất của hoạt động dạy 
của giảng viên là hoạt động tổ chức để SV khám phá 
tri thức, nghiên cứu khoa học (NCKH) và hình thành kĩ 
năng, kĩ xảo tương ứng, phát triển và hoàn thiện nhân 
cách nhằm chuẩn bị cho nghề nghiệp ở tương lai. Hoạt 
động học của SV là hoạt động khám phá tri thức khoa 
học mang tính hệ thống, lĩnh hội một cách khái quát 
các kĩ năng, kĩ xảo và bước đầu NCKH để phát triển bản 
thân trở thành lực lượng lao động trí thức [2]. Theo các 
tác giả Nguyễn Thạc và Phạm Thành Nghị, NCKH là một 
hình thức giáo dục ở ĐH, là một khâu trong quá trình 
học tập, là nhân tố tiến bộ xã hội phản ánh vào trường 
ĐH trong thời kì cách mạng khoa học kĩ thuật. Nó cũng 
là hình thức liên hệ về hoạt động nghề nghiệp của SV 
các trường ĐH khác nhau. Công tác NCKH được đưa ra 
cho SV xuất phát từ việc đào tạo người cán bộ tương 
lai đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Hoạt động 
NCKH của SV làm tăng tính tích cực trí tuệ của họ, giúp 
họ nắm vững tài liệu một cách sáng tạo, phát triển tư 
duy khoa học, rèn luyện những phẩm chất nghề nghiệp 
quan trọng của nhân cách [3].

Như vậy, qua các luận điểm trên có thể thấy rằng 
NCKH vừa là một hình thức tổ chức dạy học đặc trưng cho 
SV ở bậc ĐH, vừa là một năng lực quan trọng cần bồi dưỡng 
cho họ, nó gắn liền với phát triển năng lực, phẩm chất 
nghề nghiệp. Từ đó, đối với SV ngành Sư phạm Toán học 

thì NCKH trong giáo dục toán học là một năng lực nghề 
nghiệp cần bồi dưỡng trong quá trình đào tạo ở bậc ĐH. 

2. Vấn đề bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa 
học giáo dục cho sinh viên 

2.1. Ở nước ngoài
Tại ĐH McGill, tác giả G.Anderson đã chỉ ra rằng 

giao thiệp với SV là cách tốt để làm sáng tỏ sự suy nghĩ 
của họ. Theo ông, bản thân ông có thể biết được các 
phương pháp nào để sử dụng, biết đặt câu hỏi nghiên 
cứu gì, biết cách đi đến câu trả lời, nhưng SV của ông 
thì không. Vì vậy, với tư cách là giảng viên, ông khởi đầu 
bằng các ví dụ mới, các giải thích khác nhau và các chú 
thích thêm. Nếu SV sáng tỏ được thì ông sẽ hài lòng và 
viết một trang chú ý mới để dùng cho năm tiếp theo. 
Nếu họ không nắm bắt được thì ông thử lại và tìm các 
cách mới để làm sáng tỏ một quan điểm. Ông đã cung 
cấp cho SV của mình một cái nhìn rộng và sâu về các 
hình mẫu nghiên cứu, việc thiết kế các công cụ và kĩ 
thuật để họ thực hiện công tác nghiên cứu tốt hơn trong 
thế giới ngày nay. Cụ thể là, ông đã làm rõ vấn đề nghiên 
cứu trong giáo dục, các loại hình nghiên cứu và cách thu 
thập dữ liệu [4].

Trong [5], các tác giả đóng góp ý kiến vào các tranh 
luận về phương pháp luận và định hướng thực hành 
bằng cách cung cấp cho SV nghiên cứu giáo dục lời 
khuyên về cách thức tham gia vào các cuộc tranh luận 
như vậy và sử dụng các phương pháp cụ thể vào công 
việc của họ.

Trong tài liệu “Chương trình giáo dục: Chương trình 
4 năm cho bậc cử nhân giáo dục” của Hội đồng Giáo 
dục bậc cao 2010 ở Pakistan, môn học Các phương pháp 
nghiên cứu trong giáo dục được giảng dạy với tư cách là 
môn học về nghề nghiệp. Các giáo sinh sẽ tham gia vào 
quá trình phân tích có phê phán các công việc nghiên 
cứu khác và liên hệ nó với hoàn cảnh của mình. Các đơn 
vị bài học cung cấp cho giáo sinh cơ hội làm việc với tài 
liệu nghiên cứu và thiết lập cách thức mà các kĩ thuật 
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nghiên cứu khác nhau sẽ giúp cải thiện kinh nghiệm 
trong lớp học [6]. Môn học này được thiết kế để định 
hướng cho giáo sinh các khái niệm và phương pháp 
nghiên cứu trong giáo dục, đặc biệt tập trung vào nghiên 
cứu sư phạm ứng dụng. Nghiên cứu sư phạm ứng dụng 
là một dạng nghiên cứu có thể được sử dụng để cải thiện 
việc thực hành nghề nghiệp trong lớp học. Môn học này 
cũng sẽ giúp giáo sinh viết giả thuyết nghiên cứu, các 
báo cáo nghiên cứu và sáng tạo các bài trình bày để thảo 
luận công việc của họ. 

Trong [7], tác giả cho rằng SV có tiềm năng hoàn 
thành công việc nghiên cứu của họ. Vì vậy, các lí do mà 
công việc không đạt chuẩn hoặc SV không hoàn thành 
được là gì? Đa số cho rằng lí do phải nằm ở chỗ SV thiếu 
năng lực lập kế hoạch và điều khiển - tức là năng lực 
quản lí - công việc của mình. Các tác giả đề cập đến 
“năng lực quản lí” theo nghĩa thao tác trên tất cả các 
nguồn sẵn có đối với SV, bao hàm cả tài liệu và nhân lực. 
Từ đó, tác giả hướng dẫn cách xác định các đề tài nghiên 
cứu khả thi và cách hoàn thành chúng. Các yêu cầu được 
đưa ra đối với SV sẽ khác nhau rất lớn tùy theo mức độ 
mà công việc nghiên cứu được đảm nhận nhưng tất cả 
các dự án nghiên cứu đều có những đặc điểm chung nào 
đó. Các tác giả đã cung cấp cho SV vấn đề về nghiên cứu 
như: Việc lựa chọn và thuyết minh đề tài nghiên cứu, lập 
kế hoạch nghiên cứu, cách tìm kiếm tài liệu, thu thập và 
phân tích dữ liệu, viết và trình bày kết quả nghiên cứu. 
Mục đích của các tác giả là giúp SV nghiên cứu quản lí 
đề tài hiệu quả hơn. Theo các tác giả, hai nhân tố chính 
trong việc NCKH thành công của SV là thời gian và chất 
lượng. Các tác giả mong muốn nâng cao chuẩn nghiên 
cứu cũng như khả năng hoàn thành báo cáo viết đúng 
thời gian bằng cách thúc đẩy tự quản lí.

Hoạt động nghiên cứu, sự khám phá có hệ thống 
các hiện tượng, các bài toán, các vấn đề, các câu hỏi,... 
để làm tăng lượng kiến thức và sự hiểu biết, là một hoạt 
động cốt lõi ở các trường ĐH [8]. Lí do để phát triển các 
kĩ năng nghiên cứu của SV là để giúp họ xây dựng các 
kết nối về trí tuệ và thực hành giữa các lĩnh vực nghiên 
cứu và việc học của chính họ. Những lợi ích của SV khi 
NCKH bao gồm: 

- Dẫn họ đến các giá trị, việc thực hành và đạo đức 
của môn học;

- Đảm bảo nội dung môn học bao gồm cả những 
phát hiện từ nghiên cứu;

- Làm tăng hiểu biết của SV về cách thức mà môn 
học được họ lựa chọn đóng góp một cách tích cực cho 
xã hội;

- Phát triển, nâng cao các kĩ năng và năng lực của 
SV bao gồm:

+ Các kĩ năng chung như tư duy phê phán và tư duy 
phân tích, sự phục hồi và đánh giá thông tin, giải quyết 
vấn đề;

+ Các kĩ năng trong việc thực hiện và đánh giá 
nghiên cứu rất có ích cho cuộc sống và nghề nghiệp của 
SV sau này;

+ Cung cấp các cơ hội nâng cao phương pháp dạy 
và học như dạy học dựa vào khám phá và kinh  nghiệm; 

+ Các phương pháp được kết nối đến chuẩn học 
tập tích cực đối với SV.

Qua phân tích một số tài liệu tiêu biểu ở nước ngoài 
nêu trên, chúng tôi nhận thấy các tác giả quan tâm đến 
việc cung cấp cho SV các công cụ NCKH giáo dục và cách 
thức lập kế hoạch, quản lí việc nghiên cứu.

2.2. Ở trong nước 
Ở Việt Nam, việc bồi dưỡng năng lực NCKH cho SV 

nói chung, cho SV ngành Sư phạm Toán học nói riêng đã 
được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. 

Tác giả Lưu Xuân Mới cho rằng, NCKH là một hình 
thức tổ chức dạy học bắt buộc đối với SV. Trong đó, SV 
bước đầu vận dụng một cách tổng hợp những tri thức 
đã học về nghề nghiệp tương lai của mình để tiến hành 
hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu, bước đầu 
góp phần giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn 
nghề nghiệp đặt ra. Trên cơ sở đó, có thể đào sâu, mở 
rộng và hoàn thiện vốn hiểu biết của họ.Vì vậy, ông quan 
tâm đến các hình thức NCKH của SV ĐH, đó là bài tập 
nghiên cứu, khóa luận tốt nghiệp [9]. 

Các tác giả Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức [10] cũng 
nhấn mạnh NCKH là một hình thức tổ chức dạy học 
bắt buộc đối với SV. Qua NCKH, SV từng bước vận dụng 
phương pháp luận và phương pháp NCKH trong thực 
tiễn. Các tác giả cũng quan tâm đến các hình thức NCKH 
theo mức độ từ thấp đến cao là: làm bài tập nghiên cứu 
(bài tập lớn, niên luận) và khóa luận tốt nghiệp. 

Tác giả Vũ Cao Đàm [11], qua kinh nghiệm giảng 
dạy môn học Phương pháp luận NCKH đã nhận thấy 
rằng trình tự lôgic của NCKH là khâu yếu nhất của SV và 
nghiên cứu sinh hiện nay. Chính vì vậy, ông đã dành mối 
quan tâm đặc biệt trình bày về trình tự lôgic của NCKH. 

Tác giả Phạm Viết Vượng [12] đã cung cấp cho 
người học, nhà nghiên cứu lí thuyết tổng quát nhất về 
khoa học, NCKH, các phương pháp NCKH, đánh giá công 
trình NCKH.

Theo tác giả Phạm Hồng Quang, trên cơ sở kế thừa 
công trình của các tác giả đi trước, đã cung cấp thông tin 
khái quát về hoạt động học tập ở ĐH, hoạt động NCKH 
giáo dục, các vấn đề cơ bản về quy trình nghiên cứu, các 
biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động NCKH giáo 
dục của SV Sư phạm [13].

Các tác giả Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Gia Cốc, Trần 
Thúc Trình [14] đã chỉ ra đối tượng, nhiệm vụ, phương 
pháp khoa học giáo dục học môn Toán. Theo đó, đối 
tượng của khoa học giáo dục học môn Toán là quá trình 
đào tạo thế hệ trẻ thành người lao động mới, thông qua 
việc giáo viên tổ chức, điều khiển học sinh nắm vững 
môn Toán theo mục tiêu đào tạo đề ra cho từng loại 
trường học cụ thể. Nhiệm vụ của khoa học giáo dục học 
môn Toán là tìm ra những mối liên hệ có tính quy luật 
giữa nội dung môn Toán, hoạt động của giáo viên và học 
sinh nhằm cải tiến thực tiễn giáo dục, để công tác dạy 
và học toán đạt hiệu quả ngày càng cao theo mục tiêu 
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nhất định. Các phương pháp thường dùng trong khoa 
học giáo dục học môn Toán là nghiên cứu lí luận, quan 
sát, tổng kết kinh nghiệm, thực nghiệm sư phạm.

Tác giả Nguyễn Bá Kim đã cung cấp cho SV, học 
viên và các nhà nghiên cứu giáo dục toán học các vấn 
đề liên quan đến NCKH trên lĩnh vực Lí luận và Phương 
pháp dạy học Bộ môn Toán như chọn đề tài nghiên cứu, 
lập đề cương nghiên cứu, các bước nghiên cứu, những 
phương pháp nghiên cứu cụ thể, viết công trình, đánh 
số đề mục và trích dẫn tài liệu [15]. 

Tác giả Bùi Thị Hường đề cập đến các phương pháp 
NCKH trong dạy học toán bao gồm nghiên cứu lí luận, 
quan sát, đàm thoại, tổng kết kinh nghiệm, thực nghiệm, 
ăngkét. Tác giả cũng hướng dẫn cho SV cách NCKH trong 
dạy học toán, đó là trình tự một đề tài NCKH, giới thiệu 
một số tên đề tài trong dạy học toán ở trường phổ thông 
[16].

Như vậy, qua phân tích các tài liệu nêu trên, chúng 
tôi nhận thấy, các tác giả rất quan tâm đến việc cung cấp 
cho SV sư phạm nói chung, SV ngành Sư phạm Toán học 
nói riêng các bước tiến hành NCKH giáo dục (hay lôgic 
tiến trình NCKH giáo dục) và nhấn mạnh vai trò của bài 
tập lớn (niên luận) cũng như khóa luận tốt nghiệp trong 
việc bồi dưỡng năng NCKH cho SV ngành Sư phạm Toán 
học.

3. Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của 
sinh viên ngành Sư phạm Toán học

Theo Vũ Cao Đàm, NCKH là sự phát hiện bản chất 
sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới; hoặc 
là sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kĩ thuật 
mới để để làm biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu 
hoạt động của con người. Về mặt thao tác, có thể định 
nghĩa NCKH là quá trình hình thành và chứng minh luận 
điểm khoa học về một sự vật hoặc hiện tượng cần khám 
phá [11]. Theo các tác giả Hà Thế Ngữ, Đức Minh, Phạm 
Hoàng Gia [17], NCKH giáo dục là phát hiện những hiện 
tượng, sự việc mới có, tính chân lí trong hiện thực (ở đây 
là hiện thực giáo dục) hoặc khám phá những quy luật, 
nguyên lí mới trong hiện thực đó. Như vậy, cái mới có 
tính quy luật là một đặc thù của NCKH. Tuy nhiên, với 
SV nói chung, SV ngành Sư phạm Toán học nói riêng thì 
điều quan trọng của công tác NCKH là nắm vững lôgic 
tiến hành một hoạt động nghiên cứu, bồi dưỡng được 
tư duy sáng tạo và phát hiện ra cái mới đối với bản thân, 
từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghề 
nghiệp của mình. 

Đối tượng của lĩnh vực Phương pháp dạy học môn 
Toán là quá trình dạy học môn Toán, về thực chất là quá 
trình giáo dục thông qua việc dạy học môn Toán [18]. Vì 
vậy, nhằm định hướng rèn luyện nghiên cứu cho SV đi 
vào thực chất, mang tính khả thi, tránh dàn trải (vì thời 
lượng học tập ở bậc ĐH không nhiều) chúng tôi cho 
rằng: NCKH giáo dục của SV ngành Sư phạm Toán học là 
công tác NCKH trong lĩnh vực Phương pháp dạy học Toán, 
tức là nghiên cứu quá trình giáo dục học sinh thông qua 
dạy học môn Toán ở trường phổ thông (chứ không phải 

NCKH giáo dục nói chung).
Theo tác giả Bùi Văn Huệ [19]: Năng lực là tổng hợp 

những thuộc tính độc đáo của cá nhân phù hợp với 
những yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định 
nhằm đảm bảo việc hoàn thành có kết quả tốt trong lĩnh 
vực hoạt động ấy. Nói đến năng lực, bao giờ cũng nói 
đến năng lực đối với hoạt động cụ thể, trong khuôn khổ 
của bài viết này thì hoạt động cụ thể đó chính là hoạt 
động NCKH trong lĩnh vực giáo dục toán học của SV.  

Vì vậy, chúng tôi quan niệm: Năng lực NCKH giáo 
dục của SV ngành Sư phạm Toán học là tổng hợp những 
thuộc tính độc đáo của cá nhân SV phù hợp với những yêu 
cầu đặc trưng của hoạt động NCKH nhằm đảm bảo việc 
hoàn thành có kết quả tốt trong việc tiến hành một nghiên 
cứu thuộc lĩnh vực giáo dục toán học.

Theo Nguyễn Bá Kim [18], năng lực tự đào tạo, tự 
nghiên cứu về lĩnh vực này thể hiện trước hết ở các kĩ 
năng sau: 

- Kết hợp quá trình đào tạo với quá trình tự đào tạo, 
tăng cường yếu tố tự học, tự đào tạo trong học tập và rèn 
luyện, làm cho giáo sinh có khả năng tự học, tự nghiên 
cứu.

- Viết và bảo vệ thành công những bài tập lớn và 
khoá luận tốt nghiệp về đề tài Phương pháp dạy học 
môn Toán.

Tác giả Nguyễn Bá Kim cho rằng, việc phát triển 
năng lực tự học, tự đào tạo, tự nghiên cứu làm cho giáo 
sinh khi khi trở thành giáo viên sẽ có các khả năng sau:

- Tự thích ứng với sự thay đổi chương trình và sách 
giáo khoa môn Toán.

- Viết sáng kiến kinh nghiệm.
- Tiến hành nghiên cứu những đề tài về dạy học 

môn Toán nói riêng, về khoa học giáo dục nói chung, 
góp phần phát triển lĩnh vực Phương pháp dạy học môn 
Toán.

4. Một số phương thức cơ bản rèn luyện năng lực 
nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên ngành Sư 
phạm Toán học 

Trên cơ sở phân tích tài liệu và căn cứ vào tình hình 
thực tiễn hiện nay về công tác bồi dưỡng NCKH cho SV 
trong đào tạo theo học chế tín chỉ, chúng tôi đề xuất các 
phương thức sau đây nhằm rèn luyện năng lực NCKH 
giáo dục cho SV ngành Sư phạm Toán học trong quá 
trình dạy học ở bậc ĐH như sau:

Phương thức 1: Trang bị cho SV lí thuyết về phương 
pháp NCKH thuộc lĩnh vực giáo dục toán học thông qua 
môn học.

Phương pháp luận NCKH là một hệ thống lí thuyết 
về phương pháp nhận thức khoa học bao gồm các lí 
thuyết về cơ chế sáng tạo, những quan điểm tiếp cận đối 
tượng khoa học, cùng với hệ thống lí thuyết về phương 
pháp kĩ thuật và lôgic tiến hành nghiên cứu một công 
trình khoa học, cũng như phương pháp tổ chức, quản lí 
quá trình ấy [12]. Vì vậy, việc trang bị cho SV lí thuyết về 
phương pháp NCKH thuộc lĩnh vực giáo dục toán học sẽ 
giúp họ nắm được các cơ chế sáng tạo nói chung, trong 



& NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

26 • KHOA HỌC GIÁO DỤC

lĩnh vực giáo dục toán học nói riêng, cũng như các quan 
điểm tiếp cận đối tượng nghiên cứu thuộc lĩnh vực này 
và nắm được lôgic tiến hành nghiên cứu một công trình 
khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục toán học, từ đó giúp 
SV tránh được sự mò mẫm và sai lầm có thể mắc phải 
trong quá trình nghiên cứu. Sự lựa chọn nội dung, biên 
soạn bài giảng chính thức cho môn học như vậy cần 
được nghiên cứu một cách đầy đủ và phù hợp theo định 
hướng bồi dưỡng năng lực NCKH giáo dục cho SV ngành 
Sư phạm Toán học.

Phương thức 2: Tổ chức cho SV thực hiện các đề tài 
nhỏ về giáo dục toán học khi dạy học các môn chuyên 
ngành ở bậc ĐH, đặc biệt là các môn có vai trò quan trọng 
trong việc rèn nghề cho SV ngành Sư phạm Toán học như 
Toán sơ cấp và Phương pháp dạy học Toán.

Giao cho SV giải quyết các đề tài nhỏ liên quan đến 
giáo dục toán học là tạo cho họ cơ hội được tập dượt 
NCKH, qua đó vừa rèn được năng lực nghiên cứu vừa 
khắc sâu được kiến thức của môn học. Trong quá trình 
dạy học các môn chuyên ngành, đặc biệt là các môn Toán 
sơ cấp và Phương pháp dạy học Toán, giảng viên có thể 
bồi dưỡng năng lực NCKH giáo dục cho SV thông qua hai 
hình thức: Lựa chọn cá nhân SV đủ điều kiện làm bài tập 
lớn với đề tài liên quan đến giáo dục toán học thay thế 
cho thi kết thúc học phần và tổ chức các nhóm seminar 
thực hiện một chủ đề liên quan đến giáo dục toán học. 
Làm bài tập lớn là một hình thức NCKH bậc cao, thông 
qua hoạt động đó SV được trải nghiệm hầu hết các khâu 
của quá trình nghiên cứu, có thể ngoại trừ khâu thực 
nghiệm sư phạm. Tất nhiên, SV có thể thực hiện khâu 
thực nghiệm sư phạm đề tài khi đi kiến tập hoặc thực 
tập ở trường phổ thông sau này. Đối với seminar, đây là 
một hình thức tổ chức dạy học cơ bản ở trường ĐH. Với 
hình thức dạy học này, SV được phát huy tối đa tính năng 
động và tích cực hoạt động, rèn luyện được tư duy phê 
phán, có ý thức nghiên cứu sâu tài liệu liên quan đến chủ 
đề seminar nên phát huy được khả năng tự học cao, từ 
đó phát triển ý thức làm chủ và trách nhiệm trong học 
tập. Do vậy, tăng cường các seminar khoa học trong dạy 
học ở trường ĐH là một hướng quan trọng để đáp ứng 
yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học ĐH hiện nay. Để 
tiến hành tốt một buổi seminar khoa học, giảng viên và 
SV cần có sự chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung và cách 
thức tổ chức, hướng tốt nhất để thực hiện điều đó là 
hình thức thảo luận nhóm. Với hình thức này, SV ngành 
Sư phạm Toán học có cơ hội rèn luyện kĩ năng dạy học 
toán, có ý thức tự học, tham gia NCKH trong lĩnh vực giáo 
dục Toán học. Tất cả SV tham gia các nhóm nghiên cứu 
đề tài nhỏ về giáo dục toán học sẽ giúp họ nâng cao khả 
năng thu thập và xử lí thông tin, khả năng tranh luận, 
năng lực hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, trình bày báo 
cáo kết quả thu được. 

Phương thức 3: Hướng dẫn SV thực hiện và tham 
gia báo cáo về đề tài giáo dục toán học tại các hội nghị SV 
NCKH các cấp, cùng đăng bài trên tạp chí khoa học chuyên 
ngành với giảng viên hướng dẫn.

Công bố kết quả nghiên cứu là một bước quan trọng 
trong quá trình NCKH. Đối với SV, việc công bố này có 
thể tiến hành theo hai hình thức: Báo cáo tại hội nghị SV 
NCKH, thậm chí ở hội thảo khoa học lớn hơn và đăng bài 
trên tạp chí khoa học chuyên ngành. Dù ở hình thức nào 
thì vai trò hướng dẫn của người giảng viên cũng rất quan 
trọng. SV tham gia thực hiện đề tài với giảng viên hay với 
tổ chuyên môn, thu thập tài liệu, nghiên cứu xử lí vấn đề 
đặt ra, đúc kết viết thành bài báo khoa học cùng đăng 
với giảng viên hướng dẫn trên kỉ yếu hội nghị, hội thảo 
hay tạp chí chuyên ngành sẽ giúp họ rèn luyện kĩ năng 
báo cáo khoa học hoặc viết bài báo học thuật. Ngoài các 
đề tài truyền thống về Phương pháp dạy học Toán nhằm 
giúp SV hiểu sâu sắc các kiến thức về lĩnh vực này như 
quan điểm hoạt động trong dạy học toán, các xu hướng 
dạy học không truyền thống trong dạy học toán, dạy 
học các tình huống điển hình,... thì một xu hướng hiện 
nay là thực hiện các đề tài về dạy học toán bằng tiếng 
Anh nhằm chuẩn bị nhân lực dạy học toán bằng tiếng 
Anh ở trường phổ thông Việt Nam trong tương lai gần. 
Chẳng hạn, với đề tài “Tiếp cận một số dạng toán chứng 
minh bằng tiếng Anh ở trường phổ thông” chúng tôi đã 
hướng dẫn một nhóm gồm 2 SV (Khoa Toán, Trường ĐH 
Vinh) thu thập tài liệu liên quan, làm rõ các vấn đề: tình 
hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài ở trong và ngoài 
nước, tập trung vào cách chứng minh ba loại mệnh đề 
toán học cơ bản bằng tiếng Anh là “All” statement (mệnh 
đề “Với mọi”), “If and only if” statement (mệnh đề “Khi và 
chỉ khi”), và “Some” statement (mệnh đề “Tồn tại”), mỗi 
mệnh đề đều thiết kế các ví dụ minh hoạ bằng song ngữ 
Anh - Việt. Sau đó, chúng tôi hướng dẫn nhóm SV trình 
bày kết quả dưới dạng một công trình khoa học gồm 
các nội dung: Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu; Tổng 
quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài; Mục tiêu; 
Phương pháp nghiên cứu; Đối tượng và phạm vi nghiên 
cứu; Nội dung nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đạt 
được; Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo. Kết quả 
này đã được nhóm SV báo cáo thành công tại Hội nghị 
SV NCKH của Khoa Toán, Trường ĐH Vinh năm 2015.

Phương thức 4: Khuyến khích SV có những bài viết về 
giáo dục toán học đăng trên tập san và subweb của Khoa.

Nếu Khoa đào tạo SV ngành Sư phạm Toán học có 
xuất bản tập san dành cho SV và có subweb thì giảng 
viên dạy các môn chuyên ngành nên khuyến khích, giúp 
đỡ, hướng dẫn SV có những tìm tòi về giáo dục toán 
học ở trường phổ thông, viết bài đăng trên tập san và 
subweb. Những bài viết này có thể chỉ là những phát 
hiện nhỏ, thể hiện kinh nghiệm của bản thân SV nhưng 
hoạt động này sẽ góp phần giúp họ tập dượt NCKH giáo 
dục, trau dồi kĩ năng viết khoa học, hình thành năng lực 
NCKH.

5. Kết luận
Ở góc độ lí luận dạy học ĐH, việc học tập của SV 

mang tính chất nghiên cứu và gắn với nghề nghiệp của 
họ sau khi ra trường. Chính vì vậy, NCKH trong giáo dục 
toán học vừa là một hình thức tổ chức dạy học quan 
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trọng vừa góp phần hình thành và bồi dưỡng năng lực 
NCKH cho SV ngành Sư phạm Toán học. Việc bồi dưỡng 
này được tiến hành một cách có mục đích, liên tục và 
trải dài trong quá trình SV học tập ở bậc ĐH. Với tinh 
thần đó, SV cần được trang bị các kiến thức để tiến hành 
NCKH trong giáo dục toán học. Ngoài ra, giảng viên cần 
quan tâm tạo mọi cơ hội hội để họ được trải nghiệm 
hoạt động NCKH giáo dục gắn với nghề dạy học toán ở 
trường phổ thông sau này.  
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[1]. Nguyễn Chiến Thắng, (2012), Các biện pháp rèn 

luyện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Sư phạm 
Toán học thông qua việc dạy học các môn Toán sơ cấp và 
Phương pháp dạy học Toán ở trường đại học, Luận án Tiến 
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Abstract: The article clarified the necessity of fostering the scientific research capacity for students in Mathematics 
pedagogy major. The author analyzed previous achievement for students in Mathematics pedagogy major in Vietnam 
and other countries. Then, the author suggested some basic ways to foster scientific research capacity for students in 
Mathematics pedagogy major.
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