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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 
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 TS. Đinh Thanh Hiếu 

 TS. Lê Thị Sông Hương 

 TS. Phùng Hà Thanh  

II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Cơ sở lý luận về các hệ hình giáo dục và các hệ hình giáo dục ở Việt Nam 

 Nghiên cứu và chỉ ra sự phù hợp trong lý thuyết của Thomas Kuhn, quá trình kế thừa 

và phát triển của Michel Foucault và Edgar Morin đối với những nghiên cứu lý thuyết về hệ 

hình giáo dục 

 Mô tả các hệ hình giáo dục trong lịch sử Việt Nam từ góc nhìn lý thuyết 

2.2. Nghiên cứu các hệ hình giáo dục trong lịch sử Việt Nam 

 Hệ hình giáo dục phi quan phương 

 Hệ hình giáo dục quân chủ chuyên chế 

 Hệ hình giáo dục thuộc địa 



 Hệ hình giáo dục cận-hiện đại 

 Đi sâu phân tích các hệ hình giáo dục đã từng tồn tạo trong lịch sử Việt Nam, chỉ ra 

những quy luật và kinh nghiệm của các hệ hình giáo dục trong lịch sử Việt Nam 

2.3. Tham chiếu các hệ hình giáo dục quốc tế 

 Trên cơ sở nghiên cứu phân tích hệ hình giáo dục Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc, đề tài 

đã chỉ ra những nét khái quát và cơ bản trong hệ hình giáo dục của các quốc gia. Trên cơ sở 

đó, tiêp thu những bài học kinh nghiệm cho hệ hình giáo dục Việt Nam 

2.4. Đề xuất các yếu tố cho hệ hình giáo dục mới 

 Nhìn lại một cách khái quát về nền giáo dục Việt Nam  

 Vận dụng kinh nghiệm từ các hệ hình giáo dục trong lịch sử để xây dựng hệ hình 

giáo dục mới 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài  

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo cơ sở lý luận về các hệ hình giáo dục 

 Báo cáo nghiên cứu phân tích về các hệ hình giáo dục trong lịch sử 

 Báo cáo về các hệ hình tham chiếu quốc tế 

 Báo cáo đề xuất hệ hình giáo dục cho Việt Nam và các điều kiện thực hiện 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

 I. Các bài báo 

1 阮蘇蘭. 求經、刊刻與傳承

脈絡：漢文律藏在越南── 

以十八世紀名僧性泉往鼎湖

山求經為例 Collecting, 

Printing, and Transmitting 

Buddhist Scriptures: Chinese 

Vinaya in Vietnam. A Case 

Study of the Monk Tinh 

Tuyen’s Trip to Dinghu 

Mountain in the First Half of 

the 18th Century 

To Lan NGUYEN 台灣東亞文明研究

期刊 Taiwan Journal 

of East Asia Studies, 

第17卷第一期（總

33期），2020年6

月，頁107-150 

ISSN:1812-6243 

Scopus coverage 

years:from 2004 to 

Present 

2020 



2 Một số vấn đề của lý luận hệ 

hình trong nghiên cứu giáo 

dục 

Phùng Hà Thanh Tạp chí Khoa học:  

Nghiên cứu Giáo dục 

(ĐHQGHN), tr.1-10. 

ISSN: 2615 9325 

2021 

3 Giáo dục đại học trong hệ 

hình giáo dục cận - hiện đại 

của Việt Nam 

 

Lâm Quang Thiệp 

Tạp chí Khoa học 

Giáo dục Việt Nam 

(Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam), số 

46, tr. 1-5 

ISSN: 2615 8957 

2021 

4 Quá độ và chuyển đổi hệ hình 

giáo dục ở Việt Nam: Trường 

hợp khoa cử cải lương (1906-

1919) 

Phạm Văn Khoái Tạp chí Khoa học xã 

hội nhân văn (Trường 

Đại học Khoa học xã 

hội và Nhân 

văn,ĐHQGHN), số 

46, tr 1-17 

ISSN: 2354- 1172 

2021 

5 Khoa cử cải lương (1906 – 

1919): Bước quá độ và 

chuyển đổi từ khoa cử chữ 

Hán sang giáo dục Pháp – 

Việt. 

Phạm Văn Khoái Tạp chí Nghiên cứu 

Lịch sử (Viện sử học 

Việt Nam) số 8, tr. 3 

–18 

ISSN: 0866 7497 

2019 

6 “Dĩ văn thủ sĩ” – Văn chương 

khoa cử xét từ góc độ tiêu chí 

tuyển chọn nhân tài trong lịch 

sử Việt Nam 

Đinh Thanh Hiếu Tạp chí Nghiên cứu 

Lịch sử (Viện sử học 

Việt Nam) số 8, tr. 19 

– 34 

ISSN: 0866 7497 

2019 

7 Chương trình giảng dạy môn 

lịch sử bậc tiểu học ở miền 

Nam Việt Nam (1954- 1975) 

Ngô Minh Oanh- 

Nguyễn Thị Phương Chi 

Tạp chí Văn thư Lưu 

trữ Việt Nam (Cục 

Văn thư- Lưu trữ 

Nhà nước), số 1, tr. 

40- 43. 

ISSN: 0866 7365 

2019 

8 Giảng dạy môn lịch sử ở bậc 

trung học ở miền Nam Việt 

Nam (1954- 1975) 

Ngô Minh Oanh- 

Nguyễn Thị Phương Chi 

Tạp chí Văn thư Lưu 

trữ Việt Nam (Cục 

Văn thư- Lưu trữ 

Nhà nước), số 4, tr. 

46- 50. 

ISSN: 0866 7365 

 



 II. Sách chuyên khảo 

6 Các hệ hình  (PARADIGM) 

Giáo dục ở Việt Nam- Từ 

truyền thống tới hiện đại 

GS.TS Trần Ngọc 

Vương 

Nhà xuất bản Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

2022 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh 

3.3.1. Tên Nghiên cứu sinh: Lê Văn Cường; 

 Tên luận văn/luận án: Tứ thư, Ngũ kinh trong chương trình cải lương giáo dục khoa 

cử chữ Hán 1906 – 1919; 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Khoái; 

 Cơ sở đào tạo NCS: Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn, ĐHQGHN. 

Đào tạo 02 học viên cao học 

3.3.2. Tên học viên cao học 1: Nguyễn Hải Anh 

 Tên luận văn/luận án: Khảo sát phần Luận Ngữ trong Tứ thư tiết yếu; 

 Năm tốt nghiệp: 2021; 

 Người hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Thanh Hiếu; 

 Cơ sở đào tạo NCS: Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn, ĐHQGHN. 

3.3.3. Tên học viên cao học 2: Nguyễn Thị Nhung 

 Tên luận văn/luận án: Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản 

(1995- 2020) và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; 

 Năm tốt nghiệp: 2021; 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Minh Oanh; 

 Cơ sở đào tạo NCS: Trường Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu. 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

Đề tài đã kiến giải sự cần thiết của việc phân loại hệ hình giáo dục Việt Nam từ truyền 

thống đến hiện đại; 

Đề tài đã nghiên cứu sự tiếp nối có tính kế thừa của các hệ hình giáo dục ở Việt Nam: 

thành tựu và hạn chế trong bối cảnh lịch sử, nhằm cung cấp luận cứ để đề xuất một hệ hình 



có khả năng vừa tiếp tục những thành tựu của các hệ hình đã có, vừa tương tác với yêu cầu 

của thực tế, vừa tương ứng với các hệ hình giáo dục trên thế giới; 

Đề tài đã nhận diện những quy luật có thể chi phối đến những hệ hình có thể xuất hiện 

trong lịch sử. Tìm ra quy luật để nhận diện và xác định các hệ hình giáo dục xưa và nay. 

Nhận diện các hệ hình giáo dục trong lịch sử và định danh chúng. Từ đó phân loại, giải 

thích và chứng minh vai trò và vị trí của chúng trong nền giáo dục Việt Nam; 

Đề tài đã mô tả những đặc thù và cấu trúc cơ bản của các hệ hình giáo dục từng tồn tại 

trong lịch sử; phân tích tác động của những quán tính và trầm tích của các hệ hình đó tới 

nền giáo dục hiện nay; 

Đề tài đã đề xuất cơ sở nhận thức cho việc hoạch định hệ hình giáo dục đương đại xuất 

phát từ chính những đặc trưng nhất có tính lịch sử của quan hệ giữa của các hệ hình giáo 

dục. Từ đó xác định những nội dung cơ bản của cải cách giáo dục phù hợp với hệ hình giáo 

dục đương đại. 

V. Hiệu quả của Đề tài 

Đề tài đã xây dựng những luận cứ cho việc hoạch định một hệ hình có khả năng vừa 

tiếp tục những thành tựu của các hệ hình đã có, vừa tương tác với yêu cầu của thực tế, vừa 

tương ứng với các hệ hình giáo dục trên thế giới.   

Đề tài sẽ phục vụ trực tiếp cho việc hoạch định chính sách và đường hướng cho việc cải 

cách giáo dục. Các địa chỉ áp dụng chủ yếu: Bộ giáo dục và đào tạo, các cơ quan hoạch định 

chính sách văn hóa giáo dục, các trường đại học, và các viện nghiên cứu giáo dục.  

Đề tài đã nâng cao năng lực nghiên cứu cho các cá nhân, tổ chức thông qua tham gia thực 

hiện đề tài. Đề tài có thể mở ra các hướng đào tạo các thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành Giáo 

dục, Sử học, Văn học, Nhân học, Hán Nôm, Triết học, Văn hóa học. 


