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HAÏNH PHUÙC LAØ ÑÖÔÏC
 ÑÖÙNG TREÂN BUÏC GIAÛNG

PHAN THỊ NGỌC LỆ LÀ MỘT GƯƠNG MẶT 
GIẢNG VIÊN TRẺ NỔI BẬT TẠI TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC 
GIA HÀ NỘI. XUẤT SẮC BẢO VỆ LUẬN ÁN 
TIẾN SĨ TRƯỚC THỜI HẠN Ở TUỔI 29, CÔ 
ĐÃ ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG KHEN THƯỞNG. 
CUỐI NĂM 2018, CÔ LẠI VINH DỰ ĐƯỢC 
TRAO TẶNG DANH HIỆU GƯƠNG MẶT 
TRẺ TIÊU BIỂU ĐHQGHN.

Bạn có thể giới thiệu đôi điều về 
bản thân?

Mình tên là Phan Thị Ngọc Lệ. Hiện 
nay mình đang công tác tại Bộ môn 
Xã hội Nhân văn, Khoa Tiếng Anh, 
ULIS. Đam mê của mình là được đi 
dạy để hàng ngày gặp gỡ học trò, 
trao đổi truyền đạt kiến thức cho các 
em sinh viên. Ngoài ra, mình cũng rất 
thích đọc sách và nghiên cứu những 
lĩnh vực mình quan tâm.

Lệ hãy chia sẻ về những hoạt động 
công tác trong năm 2018 để được 
ghi nhận là một trong các gương 

mặt trẻ tiêu biểu của ĐHQGHN?

Trong năm 2018 vừa qua, ngoài 
tham gia giảng dạy, thì mình cũng 
tích cực nghiên cứu để tham gia các 
hội thảo và đăng bài trên các tạp chí 
trong và ngoài nước.

Năm 2018, Trường Đại học Ngoại 
ngữ đã tổ chức rất nhiều hội thảo, 
tọa đàm nghiên cứu. Bên cạnh đó, 
các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành 
lập Khoa Anh Văn (nay là ba khoa Sư 
phạm tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh 
và Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Các 
nước nói tiếng Anh) cùng với việc Tạp 

chí Nghiên cứu Nước ngoài xuất bản 
đều đặn 6 số đã tạo cơ hội cho mình 
và các giảng viên trẻ dễ dàng tiếp cận 
các hoạt động nghiên cứu khoa học. 
Những nghiên cứu này sẽ giúp mình 
tích lũy được thêm vốn kiến thức và 
kinh nghiệm để giúp cho việc giảng 
dạy của mình mỗi ngày được tốt hơn.

Cảm xúc của bạn khi được nhận 
danh hiệu gương mặt trẻ tiêu 
biểu ĐHQGHN?

Mình cảm thấy vô cùng tự hào khi 
được nhận danh hiệu này vì đây là 
một sự nỗ lực của cá nhân mình trong 
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suốt những năm công tác tại ULIS. 
Bên cạnh đó, mình cũng nhận được 
sự cổ vũ rất lớn từ các đồng nghiệp 
trong trường. Có thể nói, danh hiệu 
này là một động lực giúp cho mình 
phấn đấu hơn trong việc giảng dạy và 
nghiên cứu sau này.

Lệ có thể chia sẻ quá trình gắn bó 
với ULIS?

Ngay từ khi còn là một cô bé học cấp 
2, mình đã ấp ủ giấc mơ được trở 
thành học sinh tại mái trường cấp 3 
Chuyên Ngoại ngữ. Và sau nhiều năm 
cố gắng, điều đó đã trở thành hiện 
thực khi mình nhận được giấy báo 
đỗ vào trường cấp 3 Chuyên Ngoại 
Ngữ với số điểm rất cao vào năm 
2003. Chính mái trường Chuyên ngữ 
đã cho mình giấc mơ trở thành sinh 
viên ngành Sư phạm và trở thành một 
giảng viên ULIS sau này. Có thể nói, 
15 năm gắn bó với ULIS khiến cho 
mình càng thêm yêu mái trường này. 
Và mình luôn tự nhủ với bản thân là 

luôn phải học hỏi, trau dồi kiến thức 
để cống hiến cho mái trường ULIS 
được nhiều hơn nữa.

Bạn có thể nói đôi chút về luận án 
Tiến sĩ được không?

Đề tài luận án của mình có tên là 
Nghiên cứu ảnh hưởng tiêu cực của 
khác biệt ngữ pháp giữa tiếng Việt 
và tiếng Anh đến diễn đạt tiếng Anh 
trong luận văn của học viên cao học 
Việt Nam. Qua khảo sát cách biểu 
đạt ý nghĩa số của danh từ tiếng 
Anh trong luận văn cao học, luận 
án đã bước đầu chứng minh được 
học viên Việt Nam có xu hướng phức 
hóa những danh từ không đếm được 
trong tiếng Anh. Luận án đã rút ra 
được một số những ảnh hưởng tiêu 
cực như sau: (1) Ảnh hưởng tiêu cực 
từ sự khác biệt về loại hình ngôn ngữ; 
(2) Ảnh hưởng tiêu cực từ sự khác biệt 
trong quan niệm về quan hệ thượng 
hạ danh trong nghĩa học giữa tiếng 
Anh và tiếng Việt; (3) Ảnh hưởng tiêu 

cực từ những tình huống phụ thuộc 
vào ngữ cảnh xảy ra ở cả tiếng Anh và 
tiếng Việt; (4) Ảnh hưởng tiêu cực từ 
sự khác biệt trong cách dùng danh từ 
chỉ vật chất của người Việt.

Để xác định được những ảnh hưởng 
tiêu cực của khác biệt ngữ pháp giữa 
tiếng Việt và tiếng Anh đến cách 
dùng quán từ trong tiếng Anh, luận 
án đã phân loại các quán từ dùng sai 
thành 6 nhóm lỗi và rút ra được một 
số nhận định chung như sau: (1) Mức 
độ ảnh hưởng tiêu cực của khác biệt 
ngữ pháp đến cách dùng quán từ của 
học viên có thể xếp theo thứ tự: the > 
zero > null > a.; (2) Học viên gặp khó 
khăn khi phải lựa chọn quán từ dựa 
trên ngữ cảnh.

Liên quan đến những ảnh hưởng 
tiêu cực của khác biệt ngữ pháp giữa 
tiếng Việt và tiếng Anh đến cách biểu 
đạt thì trong tiếng Anh, luận án đã 
phân loại được 4 nhóm lỗi chính về 
cách biểu đạt thì. Qua số liệu thống 
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kê thu được từ luận văn và phiếu điều 
tra cho học viên, luận án đã chỉ ra 
được khuynh hướng hay dùng vị từ 
tĩnh ở thể tiếp diễn của học viên Việt 
Nam với tần suất mắc nhóm lỗi này 
cao hơn hẳn các nhóm lỗi về thì khác.

Những kết quả thu được sẽ góp phần 
minh chứng cho luận điểm về những 
chuẩn mực không theo quy tắc bản 
ngữ của các loại biến thể tiếng Anh 
trên thế giới. Bên cạnh đó, những kết 
quả này có tính thực tiễn lớn trong 
việc dạy – học tiếng Anh như một 
ngoại ngữ tại Việt Nam.

Kinh nghiệm bảo vệ Tiến sĩ trước 
thời hạn và lời khuyên cho các 
giảng viên đang trong quá trình 
bảo vệ Tiến sĩ khác?

Mình nghĩ muốn có kết quả tốt 
trong học tập thì việc đầu tiên là 
phải tham gia đầy đủ các buổi học 
chuyên đề, lắng nghe và ghi chép 
tất cả các kiến thức mà các thầy cô 
truyền đạt. Sau đó, về nhà mình đọc 
thêm nhiều tài liệu liên quan đến 
đề tài. Trong quá trình đọc, nếu có 
điều gì không hiểu, thì mình thường 
đánh dấu lại và xin phép gặp giáo 

viên hướng dẫn để nhờ thầy chỉ bảo 
thêm. Lời khuyên của mình đối với 
những giảng viên khác đang đi học 
là cần phải luôn lắng nghe những 
đóng góp của các thầy cô để khi viết 
luận án được đúng hướng.

Bạn có thể chia sẻ về một số công 
trình nghiên cứu mình đã thực 
hiện được không ?

Các nghiên cứu của mình tập trung 
vào các vấn đề về tiếng Anh và ngôn 
ngữ học. Ví dụ như: “Ảnh hưởng của 
thói quen sử dụng tiếng Việt tới cách 
viết tiếng Anh học thuật của sinh 
viên Đại học Quốc gia Hà Nội”, (Tạp 
chí Ngôn ngữ và đời sống); “Những 
lỗi cơ bản về cách sử dụng quán từ 
trong văn bản học thuật tiếng Anh 
của người Việt” (Tạp chí Ngôn ngữ 
và đời sống); “Nghiên cứu chuyển di 
tiêu cực từ tiếng Việt tới cách sử dụng 
cấu trúc câu trong văn bản học thuật 
tiếng Anh của sinh viên Đại học Quốc 
gia Hà Nội” (Kỷ yếu Hội thảo Quốc 
gia về nghiên cứu và giảng dạy ngoại 
ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt 
Nam); “Nghiên cứu chuyển di tiêu cực 
từ tiếng Việt tới cách sử dụng cấu trúc 

câu trong văn bản học thuật tiếng 
Anh của sinh viên Đại học Quốc gia 
Hà Nội” (Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về 
nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, 
ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam) 
; “Lỗi ngữ pháp cơ bản trong văn bản 
học thuật tiếng Anh của người Việt” 
(Từ điển học và Bách khoa thư); “Sự 
chuyển di tiêu cực trong cách biểu đạt 
Thời và Thể từ tiếng Việt sang tiếng 
Anh”) (Từ điển học và Bách khoa thư); 
“Ảnh hưởng tiêu cực của sự khác biệt 
tri nhận về ý nghĩa số trong danh từ 
đối với việc diễn đạt tiếng Anh của 
người Việt” (Tạp chí Ngôn ngữ và đời 
sống); “Nghiên cứu sự chuyển di tiêu 
cực về phạm trù số trong danh từ từ 
tiếng Việt sang tiếng Anh” (Tạp chí 
nghiên cứu nước ngoài);…

Bạn cảm thấy điều tuyệt vời nhất 
khi trở thành giáo viên là gì?

Điều tuyệt vời nhất của một người 
giáo viên với mình là hàng ngày được 
đứng trên bục giảng, truyền cảm 
hứng và sự đam mê học tiếng Anh 
cho các em sinh viên.
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