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Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

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

7. Tên đề tài luận án: Hệ hình cấu tạo từ của danh từ chỉ động vật trong tiếng Nga và tiếng Việt 
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9. Mã số: 62 22 05 01 
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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

Luận án đã hệ thống hóa những luận điểm về hệ hình cấu tạo từ trong tiếng Nga. Luận án là công 

trình đầu tiên trong Nga ngữ học ở Việt Nam xem xét, đối chiếu nhóm danh từ chỉ động vật trong tiếng 

Nga với những thành tố tương ứng trong tiếng Việt từ góc độ cấu tạo từ, trên cơ sở đó bước đầu tiếp 

cận với khái niệm hệ hình trong tiếng Việt. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

Kết quả nghiên cứu cũng như ngữ liệu luận án có thể sử dụng làm chuyên đề về cấu tạo từ tiếng 

Nga, ứng dụng trong việc dạy - học lý thuyết tiếng Nga (phần cấu tạo từ), có thể ứng dụng trong dịch 

thuật Nga - Việt và biên soạn từ điển. Nắm vững các quy tắc cấu tạo từ nói chung và hệ hình cấu tạo 

từ nói riêng có thể giúp người học tự mở rộng vốn từ, dễ dàng ghi nhớ từ mới tiếng Nga. Những kết 

luận rút ra từ đề tài nghiên cứu có thể có ích trong việc xem xét hệ hình cấu tạo từ của các nhóm từ 

vựng - ngữ nghĩa khác trong tiếng Nga và tiếng Việt. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Ngôn ngữ học đối chiếu (Nga - Việt) 
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