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phạm Hà Nội 
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III. Các công trình khoa học đã công bố 

 Bài báo đăng Tạp chí quốc tế 

1. Nguyen Thị Ut Sau, Nguyen Thị Thanh Huyen, (2019) “Acedemic counseling 

skill of lecturers – advisors in Vietnamese universities” Scientifically - methodical and 

theoretical journal - (Sociosphere). No 1/2019 

 Bài báo đăng Hội nghị quốc tế: 

mailto:huyenntt.psy@tnue.edu.vn


2 

 

2. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2012) “Xây dựng mô hình phòng tư vấn nghề trong 

trường THPT – một biện pháp đáp ứng nhu cầu tư vấn học đường của học sinh hiện nay”. 

Hội thảo Khoa học Quốc tế về tư vấn học đường. ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh, tháng 

7/2012. 

3. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2015), “Phát triển cử nhân ngành Tâm lý - giáo dục 

theo định hướng nghề nghiệp”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế về “Phát triển chương 

trình đào tạo giáo viên cơ hội và thách thức”. ĐH Sư phạm Thái nguyên, tháng 9/2015. 

4. Nguyễn Thị Thanh Huyền, “Professional development for school teachers to 

meet the requirements of the newsecondayr education curriculum”. Proceedings of 

international conference Teachers and competence in the context of globalsation. Thai 

nguyen, November, 2017 

 Bài báo đăng Tạp chí trong nước 

      5. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2000), "Thực trạng hứng thú học tập môn GDH của 

sinh viên trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên". Thông báo khoa học trường ĐH Sư 

phạm - ĐHTN, 44 - 49, số 2, tr 23-27. 

      6. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2004), "Nhận thức về nghề nghiệp của học sinh cuối cấp 

THPT khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam". Thông tin Khoa học Sư phạm, Viện nghiên 

cứu sư phạm - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, số 5, tr33- 35.  

      7. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2006), "Sử dụng phương pháp thảo luận, xemina trong 

giảng dạy GDH nâng cao tính tích cực nhận thức của sinh viên". Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tháng 10, tr 225 - 227.  

      8. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2007), "Làm tốt công tác tư vấn nghề góp phần nâng 

cao hiệu quả  giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông". Tạp chí Giáo dục, 10 - 11, số 

156, kỳ 2 tháng 2. 

     9. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2007), "Sử dụ ng phương pháp dạy học dự án trong tổ 

chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp". Tạp chí Giáo dục, số 179, kỳ 2/12, tr21- 22. 

       10. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2008), "Nhận thức của giáo viên các trường THPT khu 

vực miền núi Đông Bắc - Việt Nam về tư vấn nghề cho học sinh". Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Đại học Thái Nguyên, 33 - 35,(46) số 2, tập 2 , tr33 - 35. 

       11. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2008), "Mô hình tư vấn nghề trong trường trung học 

phổ thông". Tạp chí Giáo dục, số 198, kỳ 2 tháng 9 tr 11-13.   

         12. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2008), "Nhu cầu tư vấn nghề của học sinh cuối cấp 

trung học phổ thông khu vực miền núi Đông Bắc Việt Nam". Tạp chí Giáo dục, số 203, tr 

24-27.  

         13. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Việt Cường (2009), "Năng lực sư phạm của 

người giáo viên". Tạp chí Giáo dục, số 211, tr 34-37.  
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        14. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2009), "Thực trạng  tư vấn nghề ở trường  trung học 

phổ thông khu vực miền núi Đông Bắc Việt Nam". Tạp chí KH Giáo dục, 41, tr 52-56.  

        15. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2009), "Tư vấn nghề trong  trường trung học phổ 

thông với tư cách là một hệ thống". Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHTN, số 50, tr 96-100. 

        16. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2010), "Những yêu cầu về năng lực của người giáo 

viên làm công tác hướng nghiệp ở trường phổ thông". Tạp chí Giáo dục, kỳ 2 tháng 

4/2010, tr 25- 27. 

        17.  Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Mẫn (2011), "Năng lực và kỹ năng cần 

thiết của giáo viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục phổ thông hiện nay". Tạp chí Giáo 

dục, Số đặc biệt tháng 9. 

         18. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2011), "Một số kỹ năng cần trang bị cho sinh viên - 

đáp ứng yêu cầu của trường phổ thông khi tiến hành thực tập sư phạm". Tạp chí Giáo dục, 

Số đặc biệt tháng 9. 

         19. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thanh (2011), "Giáo dục hành vi văn hóa vệ 

sinh cho trẻ mẫu giáo" Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHTN, Tập 86 số 10.  

 20. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Thanh Ngà (2011), “Biện pháp giáo dục văn hóa 

ứng xử cho sinh viên trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc”. Tạp chí giáo dục số 

tháng 12 /2011. 

 21. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hồ Thị Thùy Dung (2012), “Ảnh hưởng của truyền 

thống gia đình đến định hướng nghề nghiệp của học sinh lớp 12 thành phố Thái Nguyên”. Tạp 

chí Giáo dục số tháng 01/2012. 

 22. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đặng Trung Kiên (2012), “Kỹ năng dạy học theo 

chuẩn nghề nghiệp của sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái 

Nguyên”. Tạp chí Thiết bị Giáo dục số tháng 9/2012. 

    23. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2012). “Thực trạng đào tạo kiến thức, kỹ năng, thái độ 

về hoạt động Kiểm tra, Đánh giá cho sinh viên ở trường ĐHSP – ĐHTN”. Hội thảo Khoa 

học về công tác đào tạo kiểm tra – đánh giá. 

 24. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2012), “Biện pháp rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh 

viên sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp”. Tạp chí Khoa học Công Nghệ Đại học Thái Nguyên, 

số tháng 11/2012.  

25. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2014), “Hình thành kỹ năng sư phạm cho sinh viên 

thông qua hoạt động thực hành”. Tạp chí Giáo dục số tháng kỳ 2 tháng 5/2014. 

 26. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2014), “Sử dụng ca dao, đồng dao trong phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo”. Tạp chí Khoa học Công Nghệ Đại học Thái Nguyên, số tháng 

6/2014. 
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 27. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thanh, (2014) “Các yếu tố ảnh hưởng 

đến việc chọn nghề của học sinh lớp 12 người dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên”. Tạp chí 

Thiết bị giáo dục, số tháng 7/2014. 

 28. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hà Thị Bình, (2014) “Dự báo nhu cầu giáo viên mầm 

non trình độ Đại học tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 – 2020”. Tạp chí Quản lý giáo dục số 

tháng 8/2014. 

 29. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2014), “Biện pháp giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mẫu 

giáo thông qua ca dao, đồng dao”. Tạp chí Khoa học Giáo dục số tháng 8/2014. 

30. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Hằng, (2014), Vận dụng lý thuyết “Quản lý sự 

thay đổi” trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS”. Tạp chí Thiết bị 

giáo dục, số tháng 8/2014. 

31. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2015), “Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh 

viên sư phạm trong giai đoạn hiện nay”. Tạp chí Khoa học Giáo dục số tháng 5/2015. 

32. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2015), “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT 

thông qua tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Tạp chí Thiết bị và giáo dục, số 

tháng 5/2015. 

33. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Kiều Thanh Nga (2016), “Dự báo nhu cầu giáo viên 

THPT tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020”, Tạp chí Khoa học Công Nghệ Đại học 

Thái Nguyên, số tháng 9/2016. 

34. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2016), “Hình thành KNSP theo chuẩn nghề nghiệp 

cho sinh viên thông qua hoạt động thực hành ở trường phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, số 

tháng 9/2016. 

35. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2016), “Phát triển chương trình ngành Giáo dục học 

theo định hướng ứng dụng ở trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên, Tạp chí Giáo dục, 

số đặc biệt tháng 10/ 2016. 

36. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Ngọc Lan (2017), “Quản lý giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động xã hội”. Tạp chí Thiết bị Giáo dục số tháng 

6/2017. 

37. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2017), “Vai trò của dự báo giáo viên trong phát triển 

giáo dục và đào tạo”. Tạp chí Thiết bị Giáo dục số tháng 6/2017. 

38. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đồng Thị Anh Ngọc (2018), “Biện pháp quản lý 

hoạt động bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường Phổ 

thông dân tộc nội trú theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới”. Tạp chí 

Thiết bị giáo dục, số 169 kỳ 2 tháng 5/2018. 
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39. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đặng Quang Đoàn (2018) “Hoạt động nghiên cứu 

khoa học kỹ thuật của học sinh các trường THCS thành phố Thái Nguyên”, Tạp chí Thiết 

bị giáo dục, số 171, kỳ 2 tháng 6/2018. 

40. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Lan Anh (2018) “Thực trạng quản lý 

bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cho giáo 

viên mầm non quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng”. Tạp chí Quản lý giáo dục, số 6, 

tháng 6/2018. 

41.  Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phùng Thị Dung (2018) “Phát triển chương trình 

giáo dục nhà trường theo mô hình trường học đa văn hóa ở các trường THCS thành phố 

Lào Cai” Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 177, kỳ 2, tháng 9/2018. 

42. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Quang Hoàng (2018) “Quản lý bồi dưỡng năng 

lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho giáo viên trung học”. Tạp chí Quản 

lý giáo dục, số 6, tháng 6/2018. 

43. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đoàn Thị Duyến (2018), “Quản lý giáo dục kỹ 

năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai”. Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 178, tháng 10/2018. 

44. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thu Loan (2018), “Quản lý hoạt động 

đánh giá kết quả học tập môn Ngữ Văn theo tiếp cận năng lực ở trường Trung học” Tạp 

chí Thiết bị giáo dục, số 178, kỳ 1 tháng 10/2018. 

45. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Hoàng Yến (2019), “Quản lý hoạt động trải 

nghiệm cho học sinh các trường tiểu học thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”, Tạp chí 

Thiết bị giáo dục, số 193, kỳ 2 tháng 5/2019. 

46. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hoàng Vinh Quang (2019) “Thực trạng phát triển 

đội ngũ giáo viên THCS huyện Bảo Yên tỉnh Lài Cai theo chuẩn nghề nghiệp”. Tạp chí 

Thiết bị giáo dục, số  kỳ 1, tháng 10/2019. 

47. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Xuân Kiên (2019) “Quản lý bồi dưỡng kỹ 

năng giao tiếp công vụ cho cán bộ cấp cơ sở nguười dân tộc thiểu số huyện Bắc Hà tỉnh 

Lào Cai”. Tạp chí Thiết bị giáo dục, số  kỳ 1, tháng 10/2019 

 Bài báo đăng Hội nghị trong nước       

48.  Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2008), "Xây dựng mô hình tư vấn nghề trong 

trường trung học phổ thông". Kỷ yếu hội thảo khoa học đào tạo cán bộ tư vấn học đường 

lý luận và thực tiễn, Khoa sư phạm, ĐHQG Hà Nội. 

49. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2013), “Hình thành KNSP theo chuẩn nghề nghiệp cho 

sinh viên thông qua hoạt động thực hành ở trường phổ thông”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Toàn quốc về “Phối hợp đào tạo giữa trường sư phạm với các trường phổ thông”. ĐHSP - 

ĐHTN tháng 9/2013. 
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50. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2016), “Phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ 

quản lý giáo dục trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở trường ĐH Sư 

phạm - ĐH Thái Nguyên”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học về “Chuẩn Hiệu trưởng và phát 

triển chương trình, tài liệu, tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông”. 

Hà Nội tháng 11/2016. 

IV. Đề tài KH & CN các cấp đã chủ trì, tham gia 

  Cấp Bộ chủ trì 

1. B2005-03- 68 "Thực trạng thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp ở trường 

THPT khu vực  miền núi Đông Bắc - Việt Nam". Nghiệm thu năm 2006, loại xuất sắc. 

2. B2011- TN01- 04 "Hình thành kỹ năng sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp cho 

sinh viên dân tộc thiểu số". Nghiệm thu năm 2012 Xếp loại tốt. 

3. B2014 - TN012 - 04 “Dự báo nhu cầu giáo viên THPT, giáo viên mầm non trình 

độ đại học các tỉnh khu vực Trung du miền núi phía Bắc”. Nghiệm thu tháng 3/2018, xếp 

loại Tốt.  

* Cấp Tỉnh chủ trì 

1. KX – 07/II – 2012 “Sử dụng ca dao đồng dao trong giáo dục ngôn ngữ cho trẻ 

mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên”. Nghiệm thu năm 2014, xếp loại xuất 

sắc. 

 Cấp Bộ tham gia 

1. B2009-TN04 - 17 “Mô hình chia sẻ kinh nghiệm giữa gia đình và nhà trường 

trong giáo dục đạo đức cho HS trung học cơ sở các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc”.  

Nghiệm thu năm 2013, xếp loại Khá. 

2.  B2011 -17 - 06. “Tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên trường ĐH Sư phạm 

theo tiếp cận năng lực thực hiện”. Nghiệm thu năm 2013, xếp loại Tốt. 

3. B2013- TN04 - 03. “Phát triển kỹ năng tư vấn học tập cho giảng viên - cố 

vấn học tập ở các trường Đại học”. Nghiệm thu năm 2015, xếp loại xuất sắc. 

V. Sách, giáo trình đã xuất bản 

         1. Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổ chức hoạt động giáo dục hướng 

nghiệp và giảng dạy kỹ thuật ở trường THPT. NXB Giáo dục, 2006. 

 2. Nguyễn Thị Thanh Huyền (chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quang 

Tuyên, Phương pháp giảng dạy Công nghệ Nông nghiệp ở trường THPT, NXB Đại học 

Nông nghiệp, 2011.  

 3. Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Thị Minh Huế, Lê Công 

Thành, Giáo dục học. NXB Giáo dục, 2013. 

 4. Nguyễn Thị Thanh Huyền, 2012, Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp. 

Sách hướng dẫn cho giáo viên tập sự. Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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 5. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong 

trường phổ thông. NXB Đại học Thái Nguyên, 2015. 

6. Nguyễn Thị Thanh Huyền (chủ biên), Nguyễn Thị Mẫn, Giáo dục học mầm non 

1.  NXB Đại học Thái Nguyên, 2015. 

7. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hà Thị Kim Linh, Lê Thùy Linh, Nguyễn Thị Út Sáu, 

Công tác xã hội trong trường học. NXB Đại học Thái Nguyên, 2016. 

VI.   Hướng dẫn sau đại học 

- Số lượng Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn thành công: 03 

- Số lượng NCS Đang hướng dẫn: 03 

- Số lượng Thạc sỹ đã hướng dẫn thành công: 40 

- Số lượng thạc sỹ đang hướng dẫn: 06 

VII. Khen thưởng:  

Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thành tích xuất sắc 

trong hoạt động Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2015, Số Quyết 

định 1033/QĐ - UBND, ngày 12/5/2016 

          Thái Nguyên, ngày 10 tháng 3 năm 2020 

Xác nhận của cơ quan công tác                                      Người khai 

 

 

 

 

 

                                                                               Nguyễn Thị Thanh Huyền 


